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Checklist TR IBAMA
Item TR

Descrição

Localização no EAS

O procedimento de Licenciamento Ambiental e o Estudo Ambiental
Simplificado deverão observar as normas legais vigentes, entre elas a
Instrução Normativa IBAMA nº 184/08, assim como toda a
regulamentação pertinente. Nesse sentido, o EAS deverá apresentar:

31

a) Uma coletânea das normas legais e regulamentos vigentes incidentes
ou aplicáveis aos empreendimentos em questão, expedidas pelas três
esferas de governo, que se refiram a todos os aspectos das áreas
temáticas estudadas

Aspectos Legais

b) Uma análise das implicações da incidência desses instrumentos legais
e normativos sobre os empreendimentos e sobre as demais ações
realizadas pelo empreendedor ou seus prepostos.

32

As certidões de conformidade emitidas pelas Prefeituras dos Municípios
que tenham área diretamente afetada (ADA), conforme CONAMA n°
237/97, deverão especificar que os empreendimentos estão em
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo do
município.

Anexo 4

33

Apresentar, durante a análise da viabilidade ambiental dos
empreendimentos (fase que antecede a emissão da Licença Prévia), a
declaração de disponibilidade de água para a utilização dos recursos
hídricos.

Anexo 3
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O empreendedor deverá fornecer:
a)Nome e/ou razão social;
b)Número dos registros legais; inscricões Estadual, Municipal;
c)Número de inscrição no Cadastro Tecnico Federal – CTF;
d)Anotações de Responsabilidade Tecnica (ARTs);
e)Endereço completo;
f)Telefone e fax;
g)Representantes legais (nome, CPF, CTF, endereco postal, endereco
eletronico, telefone e fax); e
h)Profissional para contato (nome, CPF, endereco postal, endereco
eletronico, telefone e fax).
A equipe responsável deverá fornecer as seguintes informações:
a)Nome e/ou razão social (CPF, CNPJ, Inscrições Estadual, Municipal, CTF,
entre outros, conforme a pertinencia.);
b)Representantes legais (Nome, CPF, CTF, Registros nos Conselhos de
Classe, entre outros);
c)Anotações de Responsabilidade Tecnica (ARTs);
d)Números de inscrição no Cadastro Tecnico Federal – CTF;
e)Endereço completo;
f)Telefone e fax.
Identificar todos os produtos/estudos de cada empresa ou profissional
contratado. Deverão constar as assinaturas dos profissionais responsáveis
pelos temas constantes dos estudos, bem como do responsável pela
administração da consultoria; e todas as páginas deverão estar rubricadas
pelo coordenador de cada equipe.
Descrever sucintamente a origem da empresa, os trabalhos que vêm
sendo por ela realizados e os tipos de projetos em desenvolvimento, que
já foram executados ou propostos. Informar experiências da empresa no
desenvolvimento de estudos e projetos semelhantes ao empreendimento
proposto.
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38

Realizar
uma
apresentação
sucinta
dos
empreendimentos
(separadamente) contemplando sua inserção regional, sua localização
geopolítica, malha de transporte e bacias hidrográficas.

Empreendimento

39

Descrever os objetivos dos empreendimentos, como metas de produção e
aporte para o sistema elétrico do país.

Objetivo

40

Apresentar as justificativas técnicas, econômicas e sócio-ambientais para a
proposição dos empreendimentos, considerando o conjunto de outros
reservatórios existentes ou previstos.

Justificativas

41

Apresentar separadamente o detalhamento das estruturas/atividades das
pequenas centrais, quais sejam:

Estrutura de derivação

a. barramento;
b. diques (se houver);
c. logística de abastecimento à obra e materiais de construção;

Diques
Logística e materiais

d. áreas de empréstimo e bota-foras e outras fontes de materiais para
construção, apresentar quantitativo;

Áreas de empréstimo e
bota-fora

e. obras de infraestrutura necessárias para a implantação dos
empreendimentos;

Obras de infraestrutura

f. seqüência construtiva;

Sequência construtiva

g. cronograma de construção;

Cronograma

h. mão-de-obra: caracterizar, qualificar e quantificar e a disponibilidade
desses trabalhadores na região ou a previsão de sua origem para todas as
etapas;

Mão-de-obra

i. reservatórios: características físicas de enchimento e operação incluindo
efeitos de remanso e tempos de detenção;

Reservatório

j. apresentar mapas, cartas e plantas das diversas estruturas e
intervenções georreferenciadas, em meio analógico e digital, observando
as disposições do Anexo 1.

MAPAS - Volume I

42

Deverá ser apresentado um histórico dos estudos anteriores,
desenvolvidos para as PCHs Saltinho do Itabapoana e Bom Jesus,
obrigatoriamente relacionando-os com as alternativas técnicas e
locacionais apresentadas neste EAS.

Histórico

43

Contemplar as alternativas tecnológicas e de localização de projeto,
confrontando-as com a hipótese de sua não execução. Apresentar as
conclusões dos estudos das PCHs Saltinho do Itabapoana e Bom Jesus,
explicitando os critérios que levaram tanto à definição do sítio de cada
empreendimento, quanto da cota de operação adotada.

Alternativas

44

As áreas que poderão sofrer influência dos empreendimentos em
variáveis graus devem ser estabelecidas, preliminarmente, como áreas de
estudo e sua definição deverá ser detalhadamente justificada nos estudos.

Áreas de influência

45

Para a definição do limite de cada uma das áreas identificadas deverão ser
observados os dados colhidos referentes, dentre outros fatores, aos
empreendimentos existentes ou em diferentes etapas de
desenvolvimento na região e na bacia hidrográfica; uso e ocupação do
solo; programas e projetos previstos, em andamento ou já desenvolvidos,
na região ou bacia hidrográfica, que venham a impactar ou ser impactados
pela implantação dos empreendimentos, ou que sejam relevantes para
contextualização sócio-ambiental dos empreendimentos.

Áreas de influência
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Ficam estabelecidas as seguintes denominações para as diferentes áreas
de influência, a serem explicitadas no decorrer dos estudos, de acordo
com o projeto elaborado: Área de Influência Indireta (AII), Área de
Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).

Áreas de influência

47
48

Para alguns temas específicos, os limites dessas áreas - em especial a Área
de Influência Direta e porventura a Indireta - poderão ser diferentes e
sujeitos à revisão por parte do órgão licenciador competente, conforme a
identificação e a abrangência dos impactos identificados no EAS.
Todos os estudos e informações solicitados para a AII deverão ser
realizados para a AID e ADA, assim como os estudos e análises solicitados
para a AID devem contemplar a ADA.

49

Todas as áreas de influência deverão ser mapeadas com seus elementos
determinantes identificados, caracterizados e georreferenciados.
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50

Corresponde ao território onde a implantação dos empreendimentos
impactará de forma indireta os meios físico, biótico e socioeconômico. A
delimitação da AII circunscreve a AID e os critérios adotados para a
definição de seu limite devem ser claramente apresentados e justificados
tecnicamente, podendo variar em função do meio em análise em
docorrencia de cada uma das PCHs.

AII

51

A AII, para os meios físico e biótico, deverá ser considerada, inicialmente,
como sendo a bacia hidrográfica do rio Itabapoana no espaço
compreendido entre o eixo da UHE Rosal e o reservatório da PCH Pedra do
Garrafão.

AII

52

Área que circunscreve a ADA e cujos impactos incidam ou venham a incidir
de forma direta sobre os recursos ambientais, modificando a sua
qualidade ou diminuindo seu potencial de conservação ou
aproveitamento, e sobre a rede de relações sociais, econômicas e
culturais em qualquer fase dos empreendimentos, devendo estas
questões ser observadas para a sua delimitação.

AID

53

Deverá contemplar trechos a jusante e a montante dos
empreendimentos, as lagoas marginais e áreas sujeitas a alagamento
sazonal, que venham ou possam vir a ser diretamente afetadas pela
implantação e operação dos empreendimentos, as sedes ou distritos e
comunidades
existentes
nos
municípios
abrangidos
pelos
empreendimentos e os espaços de referência necessários à manutenção
das atividades humanas ali identificadas.

AID

54

Para os estudos sócioeconômicos, deverão ser considerados como AID,
além da ADA, as localidades a sofrerem impactos diretos decorrentes dos
empreendimentos, destacando-se aqui a sede urbana dos municípios
afetados e outras porventura identificadas nos Estados do Rio de Janeiro e
do Espírito Santo, bem como ocupações ribeirinhas isoladas.

AID

55

Para os estudos que definirão a AID dos meios físico e biótico, deverão ser
consideradas a integralidade dos cursos d'água e lagoas marginais
contíguos à ADA e áreas contínuas de relevante importância ecológica de
cada empreendimento. As áreas passíveis de sofrerem impactos diretos a
montante, no reservatório, e a jusante da barragem, deverão ter sua
extensão definida pelo estudo, considerando, entre outros: altimetria,
efeitos de remanso, parâmetros de qualidade da água, regime hidrológico
e hidrossedimentológico, ambientes aquáticos e lagoas marginais, sítios
de reprodução da ictiofauna e elevação do nível do lençol freático.

AID

56

Englobará as áreas destinadas à instalação da infraestrutura necessária à
implantação e operação dos empreendimentos, áreas inundadas e
respectivas áreas de preservação permanente – APP, conforme disposto
na Resolução CONAMA nº 302/2002; trechos afetados por redução de
vazão, barramentos, diques, canais; pontos de localização de obras civis
decorrentes ou associadas ao empreendimento, como vilas residenciais,

ADA
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Descrição

Localização no EAS

alojamentos, canteiros de obras, vias de acesso aproveitadas ou novas,
áreas de empréstimo, bota-foras, linhas de transmissão e áreas de
segurança impostas pela tipologia dos empreendimentos. Para o meio
socioeconômico, serão consideradas pertencentes à ADA todas as
propriedades diretamente atingidas pelos empreendimentos.

86

108

Apresentar as estruturas e instrumentos de extravasamento e de
manutenção e monitoramento da vazão para o trecho das PCHs que terão
restrição de vazão.
A abrangência dos reservatórios deverá ser estabelecida segundo critérios
técnicos, considerando o nível máximo normal na casa de força, a cota de
inundação referente à vazão afluente correspondente à média das
máximas anuais e os efeitos de remanso no rio Itabapoana. Na
impossibilidade de apropriação do perfil da linha d’água para a vazão
média das máximas anuais deverá ser adotada a vazão com probabilidade
de tempo de recorrência de 100 anos (TR 100).
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento apresenta os estudos desenvolvidos para a Pequena Central
Hidrelétrica de Bom Jesus, localizada no rio Itabapoana, sub-bacia 57, bacia hidrográfica do
Atlântico Trecho Leste, na divisa dos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.
O empreendimento foi projetado em áreas dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio
de Janeiro, e em Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, com potência instalada de 8 MW, que
poderá ser interligado ao sistema de transmissão nacional através de subestação da Ampla ou
da EDP ESCELSA (Espírito Santo centrais Hidrelétricas S.A.).
O rio Itabapoana é a divisa entre dois Estados e, em face dessa situação físico-territorial, a
competência quanto ao processo decisório de outorga das licenças (prévia, de instalação e de
operação) é do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), com a oitiva dos órgãos ambientais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Este trabalho visa apresentar as informações necessárias para subsidiar a análise da viabilidade
ambiental da implantação da PCH Bom Jesus, com vistas ao atendimento do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento, registrado sob n° 02001.001944/2009-66 no
IBAMA.
O processo de licenciamento foi iniciado em março de 2009, com o preenchimento da
solicitação de abertura de processo para a PCH Bom Jesus, o qual foi oficialmente aberto em
maio do mesmo ano. Devido às características do empreendimento, a Diretoria de
Licenciamento Ambiental (DILIC/IBAMA) entendeu que este pode ser considerado de impacto
pouco significativo e, portanto, enquadrar-se no disposto nos Artigos 38 e 39 da Instrução
Normativa IBAMA No 184/2008, sendo exigidos no processo de licenciamento Estudo
Ambiental Simplificado e Plano de Controle Ambiental.
O Estudo Ambiental Simplificado (EAS) aqui apresentado foi desenvolvido observando às
instruções definidas no Termo de Referência elaborado pela Diretoria de Licenciamento
Ambiental – DILIC/Coordenação de Licenciamento de Hidrelétricas – COHID/ e Núcleo de
Licenciamento Ambiental – NLA/SUPES-RJ do IBAMA, de novembro de 2010.
A partir desse momento as atividades para os estudos ambientais foram iniciadas, tendo
prosseguido até abril de 2011.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
Nome e/ou razão social

WENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.

Número de Inscrição no Registro de Empresas (NIRE)

33.3.0029875-4

CNPJ

13.999.606/0001-24

CTF

5417533 (Anexo 1)

Endereço

Av das Américas 1650, Bl2 sl 301, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro – RJ.
CEP: 22640-101

Endereço para correspondência

Praia do Flamengo 66, Bloco B sl 1615, Flamengo
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22.210-030

Telefone/fax

(21) 3597-5247

Representante legal
Nome

Luis Gustavo Poli

CPF

102.536.917-37

CTF

5329992 (Anexo 2)

Endereço eletrônico

gustavo.poli@monexpar.com.br

Endereço postal

Praia do Flamengo 66, Bloco B sl 1615, Flamengo
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22.210-030

Telefone/fax

(21) 3597-5247

Profissional para contato
Nome

Luis Gustavo Poli

CPF

102.536.917-37

Endereço eletrônico

gustavo.poli@monexpar.com.br

Endereço postal

Praia do Flamengo 66, Bloco B sl 1615, Flamengo
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 22.210-030

Telefone/fax
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2.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS
AMBIENTAIS
A Sigma Pesquisas e Projetos foi a empresa responsável pelos estudos referentes a este EAS,
cujos dados são apresentados a seguir. A equipe técnica consta no Volume VI deste estudo.

Nome e/ou razão social

SIGMA PESQUISAS E PROJETOS S/A

CNPJ

09.554.084/0001-80

CTF

2816253

Inscrição estadual

Isenta

Inscrição municipal

Isenta

Representante legal
Nome

Monique Medeiros Gabriel

CPF

108.840.977-65

CTF

1907751

Conselho de Classe

CRBio 55.832/02

Endereço

Rua Senador Rui Carneiro, 301/sl. 205, Recreio
dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ.
CEP: 22795-650

Telefone

(21) 3591-5855

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
2.3.1 APRESENTAÇÃO DO PROPONENTE
A Energreen Geração de Energia Ltda. foi constituída em 2007 com a finalidade de desenvolver e
construir projetos de energias renováveis.
Desde então a empresa vem desenvolvendo projetos de pequenas centrais hidroelétricas, como a
PCH Bom Jesus. O empreendimento é um entre outros projetos: PCH Saltinho do Itabapoana,
também localizada na divisa dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; PCH Cabuy, PCH Monte
Verde e PCH Aventureiro, localizadas em Minas Gerais; o inventário hidroelétrico do rio Macaé; e
reinventário do rio Paraíba do Sul, dentro outros estudos de avaliação de viabilidade para
desenvolvimento de projetos em todo o Brasil.
Sua equipe é formada por profissionais da área de engenharia, recursos hídricos e meio ambiente,
geotecnia e geologia com experiência de mais de 40 anos em desenvolvimento de projetos
hidroelétricos.
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2.3.2 APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O aproveitamento hidrelétrico da PCH Bom Jesus situa-se no rio Itabapoana, envolvendo os
municípios de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) e Bom Jesus do Norte (ES). Apresenta potência
instalada de 8 MW e ótima viabilidade econômica tendo em vista que seu custo médio de
geração é inferior ao custo marginal da expansão, indicando a competitividade do
aproveitamento mesmo em curto prazo.
A PCH Bom Jesus se localiza na periferia da cidade de Bom Jesus do Itabapoana, em área
bastante degradada, com rala cobertura vegetal, que é utilizada para pasto, conforme
observado em visita de campo. As propriedades na área de interesse às obras não apresentam
construções que possam ser atingidas.
A tomada d'água do canal de adução se situa na margem esquerda. Na margem oposta
localiza-se a RJ-230, porém esta não é atingida.
A implantação da pequena central hidrelétrica no local, sob o aspecto energético-econômico,
tem um componente bastante significativo no que diz respeito às cidades de Bom Jesus do
Itabapoana e/ou Bom Jesus do Norte, dado que a energia gerada deverá ser consumida nessas
cidades.
O aproveitamento está inserido na bacia hidrográfica do rio Itabapoana, na qual já existem
outros empreendimentos hidrelétricos. A bacia é alvo de um programa pioneiro para a gestão
pública, concebido em 1995 pela Universidade Federal Fluminense, integrando ações de
ensino, pesquisa e extensão, denominado “Projeto Managé”, que é o nome de fantasia do
Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana.
O “Projeto Managé” logrou implementar um Sistema de Gestão Integrada para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Itabapoana – SISGEBI, que concilia todos os
interesses e administra os conflitos dos 18 municípios dos Estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Espírito Santo que integram a bacia.

Localização e Acessos
O sítio do aproveitamento se situa à margem esquerda do rio Itabapoana, nas coordenadas
aproximadas latitude 21007’00´´S e longitude 40042’00´´W, cerca de 5 km a montante da ponte
que liga as cidades de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e Bom Jesus do Norte (ES).
As condições de acesso ao sítio são boas. A partir da cidade de Bom Jesus do Norte
acompanha-se o rio Itabapoana pela margem esquerda, por cerca de 4 km rumo a montante,
em estrada vicinal não pavimentada, mas em bom estado de conservação.
O Mapa de Localização e Acessos ilustra a localização do aproveitamento e as principais vias de
acesso e povoados existentes na região.
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FIGURA 1: Vista da região do empreendimento. Foto tirada a partir da margem direita do rio
Itabapoana, focalizando o trecho de interesse ao aproveitamento. Do lado direito da foto observa-se o
pedral que dá início ao trecho de corredeiras, em que se concentra uma queda natural de
aproximadamente 16 metros. A seta em preto indica o sentido de fluxo da água. A seta vermelha
assinala o início do canal de adução, na margem esquerda do rio.

2.3.3 OBJETIVO
A Pequena Central Hidrelétrica Bom Jesus tem potência instalada de 8 MW, cuja energia
gerada será incorporada no sistema de transmissão das concessionárias locais Ampla ou
ESCELSA.
No primeiro caso, a Ampla considerou como melhor opção a PCH Bom Jesus e a PCH Saltinho
do Itabapoana, que também se encontra em processo de licenciamento, estarem interligadas
por uma linha de transmissão, e a integração ao sistema de distribuição da Ampla se daria a
partir da PCH Bom Jesus.
Foram avaliadas duas alternativas para esta conexão:
· conexão em 69 kV na SE Cruzamento;
· conexão em 69 kV na SE Bom Jesus (esta alternativa prevê a mudança no atual nível de
tensão desta SE).
Para a ESCELSA, o acesso da PCH Bom Jesus à rede elétrica da concessionária se daria no
barramento da SD Bom Jesus, através da construção de uma entrada de linha de 69 kV BS e
uma LD em 69 kV com aproximadamente 6,0 km de extensão, circuito simples, interligando a
SE elevadora da usina e a referida subestação, mediante relocação do pátio de 34,5 kV e
adequação do barramento de 69 kV.

PCH Bom Jesus
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2.3.4 JUSTIFICATIVA
No projeto apresentado nos Estudos de Inventário, aprovado anteriormente pela ANEEL, a
usina havia sido motorizada com uma unidade geradora. Considerando-se, entretanto, que o
regime fluvial do rio Itabapoana é pouco regularizado, com vazões mínimas de estiagem de
pequeno valor em relação às vazões média e máximas, optou-se por aumentar para dois o
número de unidades geradoras da PCH Bom Jesus.
Este aumento melhorará a geração da usina, já que poderá haver geração com a vazão mínima
de 4,27 m³/s, havendo risco ínfimo de desligamento da usina por falta de vazão para
engolimento mínimo.
A análise energética da PCH Bom Jesus consistiu na avaliação das simulações de motorização
de potências instaladas entre 6,0 e 9,0 MW com duas unidades geradoras. Estas simulações
foram elaboradas utilizando-se a série de vazões médias mensais, cujos principais dados estão
listados a seguir.
 Vazão Média de Longo Termo

42,31 m³/s

 Vazão Máxima Média Mensal

250,26 m³/s

 Vazão Mínima Média Mensal

3,87 m³/s

 Vazão com 95% de Permanência de Tempo

14,19 m³/s

O principal indicador de desempenho energético de uma pequena central hidrelétrica é a sua
energia média – valor médio das energias geradas ao longo de todo o período histórico. A
energia assegurada é calculada a partir da energia média, subtraindo-se da mesma as perdas
decorrentes de paralisações forçadas e programadas.
A taxa esperada de indisponibilidade programada – TEIP foi obtida por simulação energética
de todo o período histórico, admitindo que anualmente cada unidade geradora é retirada de
operação durante 15 dias. Nesse período, por 30 dias, a potência disponível na usina cai a 0,50
da potência nominal. A diferença entre a geração média da usina sem as paradas programadas
e com as paradas programadas, dividida pela geração média, é a TEIP. O período escolhido
para a paralisação programada foi definido em função da hidrologia da bacia, de modo a
minimizar as perdas. No caso do rio Itabapoana, duas unidades entram em manutenção
preventiva (uma de cada vez) em agosto. Dessa forma, o valor da TEIP adotado é de 4,88%.
A taxa esperada de indisponibilidade forçada – TEIF expressa as perdas de geração devido a
paralisações acidentais da usina, seja por defeitos nos equipamentos, seja por problemas com
a transmissão no trecho sob responsabilidade da empresa geradora. Entendemos que o valor
de 3% pode ser adequado aos dois primeiros anos de operação da usina, quando alguns
ajustes ainda se encontram em processo de conclusão.
Deve ser ressaltado que as taxas de indisponibilidade informadas pelo empreendedor são
acatadas, em princípio, pela ANEEL, pois depois de 2 anos de operação passam a ser
substituídas por taxas obtidas diretamente das estatísticas da operação.
A partir das premissas adotadas, realizaram-se simulações, cujo resumo de motorização de
cada hipótese se encontra a seguir.
PCH Bom Jesus
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TABELA 1: Resumo das hipóteses de motorização simuladas para 2 unidades considerando-se
o período critico de vazões, com inserção dos indicadores de benefício energético.

Potência
Instalada
(MW)

Vazão
Nominal
(m³/s)

6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0

42.72
46.28
49.84
53.40
56.96
60.52
64.08

Vazão Mínima
(m³/s)

Energia Média
Gerada (MW)

Nº de Máquinas Nº de Máquinas
2
2
3.20
3,951
3.47
4,103
3.74
4,240
4.00
4,360
4.27
4,467
4.54
4,561
4.81
4,643

Acréscimo de
Energia
Média (MW
médios)
Nº de Máquinas
2
0.000
0.152
0.137
0.120
0.107
0.094
0.082

Fator de
Capacidade (%)
Nº de Máquinas
2
65,85
63,13
60,57
58,13
55,83
53,66
51,58

Com base nos resultados apresentados na tabela acima, adotou-se a potência instalada de 8
MW.
Em relação aos aspectos ambientais, o empreendimento não apresenta conflitos
socioambientais evidentes, visto que em sua área de influência direta não existem
comunidades tradicionais ou indígenas, unidades de conservação (UC), núcleos urbanos ou
áreas industriais, sítios arqueológicos cadastrados ou cavernas.
Além desses, a PCH Bom Jesus opera praticamente no leito do rio, com área alagada mínima, e
também não conta com desmatamento de área florestada. Apresenta assim, de forma geral,
impactos ambientais de pequena magnitude e importância.

2.3.5 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
2.3.5.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
O local de implantação da PCH Bom Jesus está localizado a aproximadamente 5 km a montante
da ponte que liga as cidades de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e Bom Jesus do Norte (ES),
aproveitando um desnível existente de 16m em um segmento do rio Itabapoana de cerca de
520m.
Os estudos efetuados concluíram pela implantação de uma pequena central hidrelétrica de 8
MW de potência instalada, com duas turbinas Kaplan com potência nominal de 4 MW cada,
acopladas a geradores síncronos trifásicos de 4,6MVA.
OS PRINCIPAIS DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO SÃO APRESENTADOS NAS FICHAS A
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS SÃO DETALHADAS NA SEQUÊNCIA. OS DADOS GERAIS DO
SEGUEM NA
Tabela 2.
PCH Bom Jesus
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TABELA 2: Dados gerais do empreendimento.
LOCALIZAÇÃO
RIO:

Itabapoana

BACIA:

5

MUNICÍPIO(S):

Bom Jesus do Itabapoana

U.F.:

RJ

Bom Jesus do Norte

U.F.:

ES

SUB-BACIA:

57

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA BARRAGEM:
LATITUDE:

21 graus

07 minutos

41 segundos

SUL (S) OU NORTE (N):

LONGITUDE:

41 graus

42 minutos

25 segundos

OESTE (W)

S

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA CASA DE FORÇA:
LATITUDE:

21 graus

7 minutos

19 segundos

SUL (S) OU NORTE (N):

LONGITUDE:

41 graus

42 minutos

20 segundos

OESTE (W)

S

RESERVATÓRIO
VIDA ÚTIL:

N/A

anos

CRISTA DA BARRAGEM:

65 m
3,0 m

PERÍMETRO:

80 m

ALTURA DA BARRAGEM*:

COMPRIMENTO:

40 m

VOLUME

PROF. MÉDIA:

1,17 m

No NA MÁX NORMAL

6060,96 m

3

PROF. MÁX.:

2,42 m

No NA MÍN NORMAL

6060,96 m

3

0 m

3

TEMPO DE FORMAÇÃO:

5,0 minutos ÚTIL

TEMPO DE RESIDÊNCIA:

5,0 minutos ÁREA

NÍVEIS DE MONTANTE
NA MÁX NORMAL

98,4 m

NA MÁX MAXIMORUM

102,5 m

NA MÍN NORMAL

NA MÁX NORMAL

0,52 ha

NA MÁX MAXIMORUM

0,75 ha

NA MÍN NORMAL

0,52 ha

98,4 m

NÍVEIS DE JUSANTE
NA NORMAL DE JUSANTE

81,2 m

NA MÁX DE JUSANTE

85,2 m

NA MÍN DE JUSANTE

79,15 m

ÁREAS INUNDADAS POR MUNICÍPIO
MUNICÍPIO(S):

U.F.:

SUBTRAÍDA A CALHA DO RIO (0,49 ha)

TOTAL

Bom Jesus do Itabapoana

RJ

0,03

ha

São José do Calçado

ES

0

ha

0,03

ha

VAZÃO NOMINAL UNITÁRIA:

28,48

m /s

VAZÃO MÁXIMA TURBINADA:

56,96

m /s

VAZÃO MÍNIMA TURBINADA:

4,27

m /s

TURBINAS
TIPO:

KAPLAN

NÚMERO DE UNIDADES:
POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL:
ROTAÇÃO SÍNCRONA:
QUEDA DE REFERÊNCIA:

2

-

4000 kW
300 r.p.m

3
3

RENDIMENTO MÉDIO:

92 %

FATOR DE POTÊNCIA:

0,9 -

RENDIMENTO MÉDIO:

97 %

3

16 m

GERADORES
NÚMERO DE UNIDADES:
POTÊNCIA UNITÁRIA NOMINAL:
TENSÃO NOMINAL:

2

-

4600 kVA
6,9 kV

PESO DO ROTOR:

270 kN

* Obs.: A altura da barragem será no nível d’água médio histórico. A altura apontada refere-se à
profundidade do rio no trecho.
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A partir dos dados apresentados, foram realizados os cálculos necessários para a construção
da curva cota x área x volume para a PCH Bom Jesus. A tabela com os dados utilizados e o
respectivo gráfico seguem abaixo.
TABELA 3: PCH Bom Jesus, admitindo a cota 96 como área e volume nulos.
Elevação (m)

Área (m²)

Volume (m³)

96,0

0

0

98,4

5200

6.060,96

102,5

7.500

18.125,96

FIGURA 2: Gráfico cota x área x volume da PCH Bom Jesus.

PELOS DADOS APRESENTADOS NA
Tabela 2 pode-se observar que o empreendimento em questão se trata de um aproveitamento
hidrelétrico de proporções reduzidas, visto que o reservatório tem pequena extensão (0,52 ha)
e sua operação se dará quase totalmente no leito natural do rio (área inundada total = 0,03
ha).
O trecho de vazão reduzida (TVR) da PCH Bom Jesus tem extensão de 935m. Com a
implantação do empreedimento a vazão residual neste trecho será de 2,61m3/s. No entanto, a
vazão que passará neste trecho do rio Itabapoana corresponde a vazão residual mais a vazão
vertida, que somadas geram a vazão defluente (TVR total). A vazão defluente vai variar entre
PCH Bom Jesus
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1,62m3/s, na época de seca, e 23,48m3/s, na época de cheia. Em média, a vazão que será
mantida no TVR (vazão defluente) corresponde a 19% da atual.
A vazão residual de 2,61m3/s será igual à vazão defluente durante três meses do ano. Nos
outros meses a vazão defluente será sempre superior a residual. Vale destacar que a média
mensal da vazão que passará no TVR será de 8,88m3/s, que representa 3,4 vezes a vazão
residual. Uma análise maior sobre esse assunto é apresentada no item 5.2.3 do Volume II do
presente estudo.
Para a implantação e operação da PCH Bom Jesus não é necessário deslocamento de estradas
ou pontes.
TABELA 4: Dados de arranjo do empreendimento.
DADOS DE ARRANJO
DESVIO
TIPO:

CANAL

VAZÃO DE DESVIO:

(TR = 10 anos)

NÚMERO DE UNIDADES:
SEÇÃO:

ESCAVAÇÃO COMUM:
3

3

121,83 m /s

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

33,6 m

3

1

ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

0 m

3

CONCRETO (CONVENCIONAL):

0 m

3

4500 m

3

154,69 m

COMPRIMENTO:

32685,88 m

2

155,7 m

ENSECADEIRA:

DIQUES
Não há diques.
VERTEDOURO
TIPO:

CONCRETO (CONVENCIONAL):

VAZÃO DE PROJETO:

(TR = 1000 anos)

COTA DA SOLEIRA:
COMPRIMENTO TOTAL:
NÚMERO DE VÃOS:
LARGURA DO VÃO:

3

3

N/A

m /s

290 m /s

COMPORTAS:

98,4 m

TIPO:

N/A

ACIONAMENTO:

N/A

40 m
1
40 m

ESCAVAÇÃO COMUM:

0 m

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

0

ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

0

3

LARGURA:

N/A

m

ALTURA:

N/A

m

ESTRUTURA DE DISSIPAÇÃO DE ENERGIA:
TIPO:

N/A

CIRCUITO HIDRÁULICO DE GERAÇÃO
CANAL/TÚNEL DE ADUÇÃO:

COMPORTAS:

COMPRIMENTO:

469,9 m

LARGURA/SEÇÃO:

8/141,34 m / m

ESCAVAÇÃO COMUM:
ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:
ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:
CONCRETO:

TIPO:
2

GUINCHO

103757,54 m

3

LARGURA:

4,7 m

153,6 m

3

ALTURA:

5,2 m

0 m

3

CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO:

0 m

3

DIÂMETRO INTERNO:

N/A

m

ALTURA:

N/A

m

CÂMARA DE CARGA:
ÁREA SUPERFICIAL:

367 m

SOBREVELEVAÇÃO MÁXIMA:

4,35 m

PCH Bom Jesus
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DADOS DE ARRANJO
DEPLEÇÃO MÁXIMA:

1,8 m

DIÂMETRO INTERNO:

TOMADA D´ÁGUA:

COMPRIMENTO MÉDIO:

TIPO:

PORTAL

COMPRIMENTO TOTAL:

23 m

NÚMERO DE VÃOS:

4
2766,01 m

3

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

95,8 m

3

ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

0 m

3

ESCAVAÇÃO COMUM:

3,4 m
11,5 m

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

2239,9 m

3

ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

0 m

3

CONCRETO:

0 m

3

TRECHO BLINDADO:

290,08 t

CASA DE FORÇA
TIPO:

ABRIGADA

ESCAVAÇÃO COMUM:

3000,91 m

3

NÚMERO DE UNIDADES:

2

ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO:

12275,75 m

3

LARGURA DOS BLOCOS:

18,4 m

ESCAVAÇÃO EM ROCHA SUBTERRÂNEA:

0 m

3

ALTURA DOS BLOCOS:

24,3 m

CONCRETO:

4060 m

3

COMPRIMENTO DOS BLOCOS:

25,6 m

2.3.5.2 DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS DO EMPREENDIMENTO
a.

Estrutura de derivação

O arranjo final selecionado para este aproveitamento compreende um canal de derivação
localizado ligeiramente à montante da curva do rio que aduz as águas para o circuito de
geração por meio de um canal de adução escavado em solo de modo que todas as estruturas
hidráulicas permaneçam na margem esquerda do rio. A adução das águas para o canal é feito
através de uma estrutura de controle com quatro entradas, que poderão ser controladas por
meio de stop-logs de madeira numa remota necessidade.
Dado que a derivação das vazões para geração praticamente não requer o barramento do rio,
mas tão somente o prenchimento de cavidades no leito do rio para garantir que em épocas
de estiagens o nível d'água do rio esteja 0,5m acima do nível normal nessas épocas, o
reservatório formado restringir-se-á praticamente à área natural da calha do rio.
O canal de adução, com 470m de extensão, estende-se através da câmara de carga, uma
estrutura de concreto armado em forma de canal, até a tomada d´água, acoplada à casa de
força através do conduto forçado.
A tomada d´água, com a soleira na El. 87,83m, é composta de duas entradas munidas de
grades e comportas vagão acionadas hidraulicamente. Acoplada a esta se encontra o conduto
forçado, constituído de aço com diâmetro interno variando de 4,70m a 3,40m.
A casa de força é do tipo abrigada assentada em rocha, com duas unidades de turbinas Kaplan
com potência nominal de 4 MW cada, acopladas a geradores síncronos trifásicos de 4,6MVA.
A restituição da água turbinada ao leito rio Itabapoana é feita através de um canal de fuga
escavado em solo e rocha. A subestação foi posicionada a jusante da casa de força, no lado
esquerdo da mesma.
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A distribuição das estruturas mencionadas se encontra na Planta do Arranjo Geral da PCH Bom
Jesus.
b.

Diques

Não há diques.
c.

Logística de abastecimento da obra e materiais de construção

c.1 Geral
A proximidade das cidades de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte à área de
implantação da PCH Bom Jesus permitirá a redução das obras de infraestrutura, restringindoas às instalações necessárias ao canteiro de obras como as centrais de concreto, armação e
carpintaria, além dos escritórios e oficinas mecânicas.
c.2 Canteiro
O canteiro e as instalações da fiscalização e dos empreiteiros estarão localizados na margem
esquerda do rio Itabapoana, a meio caminho entre o canal de aproximação e a casa de força. O
canteiro de obras conterá as instalações indicadas na tabela a seguir.

TABELA 5: Instalações do canteiro de obras.
Área
Administrativa

Industrial

Instalações

Principais Características

Escritório
Empreiteira

da

- Inclui sala do engenheiro-residente, administração local,
instalações sanitárias e copa

Escritório
Fiscalização

da

- inclui sala do engenheiro-fiscal, instalações sanitárias e copa

Centrais e pátios de
carpintaria e armação

- Galpão equipado com serras circulares;
- Pátio de carpintaria projetado para atender à produção de
fôrmas para toda a obra
- Pátio de armação com máquina de corte, máquina de
dobra, estoque de aço e baias para diversas bitolas

Centrais e pátios de
concreto e britagem

- Instalação de uma central dosadora que abastecerá os
caminhões-betoneira
- Abastecimento de agregado através de pá carregadeira
- Estocagem do cimento em silos

Oficina mecânica

- Manutenção corretiva dos equipamentos e viaturas
- Instalação de pátio de lavagem dos equipamentos

Pátio
abastecimento
combustível
e
sistema
de
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

de
de
do
ar

- Abastecimento de óleo diesel para os equipamentos e de
gasolina para as viaturas
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Área

Instalações

Principais Características

comprimido

perfuratrizes

Almoxarifado

- Construção de almoxarifado incluindo um pequeno
escritório
- Localização em área cercada, destinada à guarda de
material com possibilidades de estocagem a céu aberto

Comunitária

Refeitório
e
ambulatório de campo

- Área coberta, com instalação de sanitários e copa

c.3 Acampamento
Será dada preferência à contratação da mão-de-obra na própria região, gerando empregos
durante a fase de implantação e minimizando a necessidade de residências e alojamentos
adicionais em relação aos disponíveis nos povoados locais.
Para instalação do pessoal recrutado proveniente de regiões mais distantes está prevista a
construção de alojamentos, os quais, face à proximidade de Bom Jesus do Itapaboana, Bom
Jesus do Norte, São José do Calçado e do povoado de Calheiros, poderão ser aí construídos,
aproveitando a infraestrutura e serviços já existentes nesses locais. O transporte de pessoal
entre as localidades selecionadas para moradia e o sítio das obras deverá ser feito através de
ônibus contratados para tal.

d.

Áreas de empréstimo e bota-foras e outras fontes de materiais para construção

Não foram estudadas áreas de empréstimo uma vez que o balanço de materiais rochosos e de
solos é superior às necessidades da construção, havendo sobra de rochas de boa qualidade
que poderá ser comercializada na região. Considerando que há excesso de rocha proveniente
das escavações, a areia para confecção do concreto poderá ser obtida através da moagem do
material rochoso.
De acordo com os estudos do projeto básico haverá a sobra dos seguintes volumes:


Solo argiloso – 10.000 m³, que irá para o bota-fora.



Rocha – 40.000 m³, que poderá ser utilizada para a produção de areia artificial e, por
tratar-se de uma rocha com boa qualidade, a sobra poderá ser comercializada com
alguma pedreira local para produção de pedra britada.
TABELA 6: Quantitativo dos principais materiais a serem utilizados na obra.
PCH Bom Jesus Balanço de Materiais

Total

Escavação comum (m³)

150.409

Escavação em rocha a céu aberto (m³)

21.175

Cimento (t)

2.661

Armadura (t)
PCH Bom Jesus
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PCH Bom Jesus Balanço de Materiais

Total

Aterro de solos e rocha (m³)

28.761

Balanço de solo - sobras

121.648

Balanço de rocha - sobras

10.310

Os principais materiais de construção manufaturados incluem cimento, aço e material para
formas.


Cimento

O cimento a ser utilizado, cerca de 2.700 toneladas, deverá ser adquirido junto aos
fornecedores nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, nas diversas fábricas existentes e
que estejam em condições de atender as necessidades das obras. A decisão quanto ao
fornecedor e ao local de aquisição deverá ser tomada pelo empreiteiro.
TABELA 7: Cimento – principais fornecedores – Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Fábrica

Local

Tipo

Mauá

Nova Iguaçu (RJ)

Comum

Tupi

Rio de Janeiro (RJ)

Comum

Lafarge

Cantagalo (RJ)

Comum

Votoran

Volta Redonda (RJ)

Comum

Nassau

Cachoeiro do Itapemirim (ES)

Comum



Aço

O aço a ser utilizado será cerca de 900 toneladas, e deverá ser adquirido em fornecedores
específicos. Na tabela a seguir estão relacionadas as principais siderúrgicas em condições de
fornecer aço para a obra.
TABELA 8: Aço – possíveis fornecedores.
Siderúrgica

Localização

Cosigua

Santa Cruz (RJ)

CSN

Volta Redonda (RJ)

Gerdau

Nova Iguaçu (RJ)

Mendes Júnior

Juiz de Fora (MG)
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e.

Obras de infraestrutura necessárias para a implantação dos empreendimentos

O sitio para implantação da PCH Bom Jesus situa-se próximo às sedes municipais de Bom Jesus
do Norte (ES) e Bom Jesus do Itabapoana (RJ). As obras encontram-se na margem esquerda do
rio e seu acesso será através de estrada de terra com cerca de quatro quilômetros, que deverá
sofrer melhorias para permitir o transporte dos materiais e equipamentos.
Para a construção da estrutura de derivação parte das obras serão feitas na margem direita,
sendo o acesso pela rodovia estadual RJ-230.
O transporte de pessoal das cidades mais próximas poderá ser feito sem grandes dificuldades
uma vez que as cidades vizinhas poderão fornecer a mão-de-obra da maioria dos
trabalhadores. O pessoal mais qualificado também ficará hospedado nestas cidades, sem
necessidade de construções para seu alojamento.

f.

Sequência construtiva

Tendo em vista que todas as estruturas hidráulicas do aproveitamento serão construídas a
seco na margem esquerda do rio Itabapoana, as obras de desvio do rio serão apenas de
proteção. Desta forma, durante todo o período de construção da PCH o rio será mantido em
seu leito original.
Para a proteção das escavações do canal de derivação que captará as águas para a adução
deverá ser construída uma ensecadeira margeando o rio pelo seu lado esquerdo, com a crista
na El. 99,50m. Esta será construída de terra com largura na crista de 4,0 m e taludes de jusante
e montante de 1V:2H.
Para a construção do canal de fuga e das estruturas da casa de força também será construída
uma ensecadeira de proteção a jusante, com a crista na El. 82,0m e largura de 4,0m. Os
taludes de montante e jusante terão inclinações de 1V:2H.
Após a conclusão das obras as ensecadeiras serão removidas. A sequência das mesmas está
demonstrada na Mapa da Seqüência Construtiva da PCH Bom Jesus.
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g.

Cronograma de construção

É apresentado abaixo o cronograma físico de implantação da PCH Bom Jesus.
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h.

Mão-de-obra

Face o tipo de obra, não se caracteriza um pico para a demanda de pessoal. Prevê-se uma
média de 100 trabalhadores, com contingente máximo de 200 pessoas no pico das obras.
Estima-se que serão necessários os seguintes quantitativos por especialidade:
·

Engenharia e pessoal técnico – 20 profissionais.

·

Pessoal administrativo e auxiliares – 20 profissionais.

·

Trabalhadores em geral – 60 profissionais.

A equipe de engenharia e técnicos deverão ser recrutados fora da região, sendo possível
utilizar profissionais oriundos de outros aproveitamentos hidrelétricos já implantados na
mesma.
O pessoal administrativo, auxiliares e trabalhadores em geral serão recrutados na região,
sendo que os operadores de máquinas normalmente acompanham os subcontratados que
fornecem os equipamentos.
Por ocasião da construção das obras de concreto e da montagem será necessário o aumento
do número de profissionais que virão de fora da região do empreendimento. Tratam-se de
profissionais altamente qualificados tecnicamente, que deverão ser contratados de empresas
especializadas e de outras obras.

i.

Reservatório

Será implantado no leito do rio um muro de concreto desde a soleira, na El. 98,4m, com altura
média de cerca de 2m, com a finalidade de direcionar as águas a serem turbinadas para a
tomada d’água. O excesso de descarga passará por sobre o muro e escoará pelo leito natural
do rio.
Considerando as reduzidas dimensões dessa estrutura e as grandes vazões do rio Itabapoana,
as descargas em excesso serão imediatamente vertidas por sobre a estrutura tão logo ela vá
ficando pronta. Portanto, o tempo de enchimento é praticamente nulo, a operação é a mais
característica de usina a fio d’água e não haverá a menor possibilidade de controle do nível
d’água do rio. Consequentemente, o tempo de retenção (aproximadamente 5 minutos em
épocas de baixas descargas) e os efeitos de remanso são desprezíveis.

2.4 HISTÓRICO DOS EMPREENDIMENTOS
Os estudos para desenvolvimento do projeto iniciaram-se com a viagem de reconhecimento
de campo, onde foram observados os diversos pontos inerentes à implantação do
empreendimento.
Esta viagem de reconhecimento foi efetuada por profissionais das áreas de geologia,
geotecnia, hidrologia, hidráulica e meio ambiente, que indicaram as áreas e seções do leito do
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rio a serem levantadas topograficamente, bem como os locais de prospecção geológicogeotécnica e implantação da estação fluviométrica no provável local da casa de força.
Após a visita de campo, foram elaborados os trabalhos de escritório, concomitantemente aos
levantamentos topográficos e de pesquisa geológica que, tão logo concluídos, permitiram a
definição do arranjo geral do empreendimento e motorização da casa de força.

2.4.1 ESTUDOS ANTERIORES
Estudo da CANAMBRA
O primeiro estudo, adequadamente documentado, para a divisão de queda do rio Itabapoana
foi efetuado pela CANAMBRA Engineering Consultants Ltd. (referência 1), como parte do
"Power Study of South Central Brazil".
Os estudos anteriormente realizados tiveram como objetivo exclusivo a identificação de
usinas hidrelétricas aproveitando configurações favoráveis de quedas localizadas, como a que
deu origem à atual UHE Franca Amaral, com potência instalada de 4,5 MW, em operação, de
propriedade da CERJ.
No estudo da CANAMBRA era prevista a instalação de um reservatório de regularização de
cabeceira no rio Itabapoana, denominado de Onça. O estudo previa a instalação da usina
hidrelétrica de Rosal, com as seguintes características:

TABELA 9: Características gerais da UHE Rosal (estudo CANAMBRA).
Unid.

Sem Onça

Com Onça

milhões de m³

53

270

Vazão regularizada

m³/s

9,8

15,4

Potência Instalada

MW

28,2

45,0

MWmédio

14,8

23,7

Volume útil

Energia firme

Estudo de FURNAS
Em 1985, a FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A, no âmbito do inventário hidrelétrico do rio
Paraíba do Sul, estendeu seus estudos até a vizinha bacia do rio Itabapoana, tendo em conta a
possibilidade aventada, na época, de transposição parcial de suas vazões para o rio Muriaé.
FURNAS tinha como parâmetro selecionar apenas aproveitamentos que dispusessem de
energia firme mínima superior a 10 MW. O estudo propôs uma divisão final de queda para o
rio Itabapoana (Tabela 10).
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TABELA 10: Previsão de divisão de queda para o rio Itabapoana (estudo FURNAS).
Aproveitamento

NA mont.
max e min (m)

NA jus. (m)

Queda Bruta

Área Inundada

(m)

(km )

Potência
Instalada (MW)

2

Serra da Ventania

620,00 / 615,00

202,00 (*)

418,0

18,7

94

Rosal

574,00 / 574,00

358,00

216,0

5,7

58

Calheiros

358,00 / 358,00

263,00

95,0

0,3

26

Franca Amaral (**)

263,00 / 263,00

165,00

111,0

1,9

32

(*) se refere à cota de transposição (casa de força) no rio Muriaé
(**) se refere à repotenciação da usina existente

Esse estudo de FURNAS promoveu a instalação dos postos fluviométricos de Rosal Montante e
Rosal Jusante, de grande valia para os estudos posteriores do rio Itabapoana.

Estudo da CERJ
Em 1989, a CERJ efetuou um estudo de revisão e consolidação dos possíveis novos
aproveitamentos e recapacitação/repotenciação de suas usinas.
Estes estudos constam do relatório "Estudos de Viabilidade de Investimentos em Usinas
Hidrelétricas", datado de setembro de 1989.
Novos sítios para os aproveitamentos foram selecionados, mas nenhum tipo de investigação
adicional foi executada, tratando-se, portanto, de uma revisão/otimização dos projetos,
exclusivamente com base em informações previamente existentes.
Esse estudo propôs a repotenciação da UHE Franca Amaral para 32,7 MW, com a implantação
de um reservatório com nível d'água máximo normal na cota 290,50 m, com deplecionamento
previsto até a cota 240,70 m. O nível d'água normal no canal de fuga se situaria na cota 142,00
m, determinando uma queda bruta máxima disponível de 148,50 m. Era proposto o
deslocamento do barramento da UHE Franca Amaral para cerca de 2,5 km a montante do atual
e a casa de força para pouco a jusante da atual. A adução de vazões se efetuaria por um túnel
na margem direita, com extensão de 2500 m, abandonando-se as obras do atual
aproveitamento.
TABELA 11: Divisão de queda proposta no estudo da CERJ.
NA mont. max e
min (m)

NA jus. (m)

Queda Bruta
Max (m)

Área Inundada
2
(km )

Potência
Instalada (MW)

Rosal

574,00 / 535,00

370,00

204,0

4,8

30,5

Calheiros

370,00* / 343,30

290,50**

79,5

0,6

13,6

Franca Amaral

290,50 / 240,70

142,00

148,5

3,7

32,7

Aproveitamento

(*) Durante o projeto básico consolidado, o NA máximo de montante foi alterado para 360,00m, conforme
Despacho SGH/ANEEL N.2.755 de 22/10/2006.
(**) Durante o projeto básico consolidado, o NA de jusante foi alterado para 312,50m, conforme Despacho
SGH/ANEEL N.2.755 de 22/10/2006.
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Estudo da Performance Centrais Hidrelétricas
Em 1999, o grupo Performance Centrais Hidrelétricas estudou nova divisão de queda para o rio
Itabapoana, a jusante da projetada UHE Calheiros, resultando na seguinte proposta:
TABELA 12: Proposta de divisão de queda do estudo da Performance Centrais Hidrelétricas.
NA mont. max e
min (m)

NA jus.
(m)

Queda Bruta
Max (m)

Área Inundada
2
(km )

Potência
Instalada (MW)

Franca Amaral

262,00

152,00

110,0

1,4

30,0

Pirapetinga

152,00

97,00*

55,00

0,4

16,5

Pedra do Garrafão

48,00

10,00

38,0

1,5

16,5

Aproveitamento

(*) Durante o projeto executivo, o NA de jusante foi alterado para 99,50m, conforme Despacho SGH/ANEEL N.2.090
de 04/06/2009.

A implantação da nova usina de Franca Amaral, com 30 MW de potência instalada, a princípio,
implicava na desativação da atual usina, de mesmo nome, em operação, de propriedade da
CERJ, com 4,5 MW de potência instalada e energia firme de 3,9 MW médios.
Essa divisão de queda deixou degraus remanescentes, justificando a realização de estudos
posteriores. Por exemplo, entre jusante do aproveitamento de Calheiros, na cota 295,00 m e o
novo reservatório proposto para o aproveitamento de Franca Amaral, na elevação 262,00 m,
ficou remanescente uma queda topográfica de 33,0 m.

Estudo da Cotrim e Sato Consultoria
Em 2003, A Cotrim & Sato Consultoria desenvolveu o inventário simplificado com o objetivo
de estudar o aproveitamento das quedas remanescentes do rio Itabapoana, entre a PCH
Calheiros e a cidade de Bom Jesus do Itabapoana, atendendo as orientações do Manual de
Inventário Hidrelétrico da ELETROBRÁS, com as simplificações admitidas, tendo em conta se
tratar de estudo onde se prevê a instalação de aproveitamentos de potência instalada
inferiores a 10 MW. Dessa forma, prevaleceram nos estudos as abordagens preconizadas pelo
Manual de Pequenas Centrais Hidrelétricas.
Por seu lado, tendo em conta o porte das usinas e as características da calha natural do rio
Itabapoana adotou-se uma concepção para o arranjos das obras que reduziu ao máximo as
interferências de ordem ambiental. Dessa forma, os aproveitamentos se fazem a fio d'água,
com as vazões sendo derivadas sem que se modifiquem as condições naturais a montante, e
assim, sem formação de reservatórios além da ocupação da própria calha natural. Com isso, os
impactos ambientais previstos restringem-se, exclusivamente, aos ligados à realização, em si,
das obras das duas usinas.
O trecho estudado apresentava uma queda remanescente modesta que para as vazões
disponíveis permitiram estimar uma capacidade potencial de geração que poderia atingir, no
máximo, próximo a 20 MW.
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Os estudos concluíram pela viabilidade do aproveitamento econômico do potencial
hidrelétrico remanescente do rio Itabapoana, através da implantação de duas pequenas
centrais hidrelétricas de 5 MW, a seguir caracterizadas.
TABELA 13: Alternativa final de divisão de queda.
Aproveitamento

Saltinho do Itabapoana

Bom Jesus

N.A. Normal (m)

300,00

96,30

N.A. Jusante (m)

282,00

80,30

Queda Bruta (m)

18,00

16,00

não tem

não tem

não tem

não tem

Potência (MW)

5,0

5,0

Energia Firme (MWmed)

3,10

2,87

33,1

42,3

Área do Reservatório (ha)
6

3

Volume do Reservatório (10 m )

3

Vazão Máxima Turbinada (m /s)

A PCH Bom Jesus aproveita a queda bruta remanescente de 16,00 m, entre a cota 96,30 m, de
restituição do aproveitamento projetado de Pirapetinga e a cota 80,30 m, na periferia da
cidade de Bom Jesus do Itabapoana, em concordância com o estudo de partição de queda
aprovado pela ANEEL para o rio Itabapoana.

2.5 ALTERNATIVAS TÉCNICAS E LOCACIONAIS
Os estudos realizados na etapa de inventário evidenciaram que o empreendimento se
mostrava possível somente no local previsto, tendo em vista as alternativas de partição de
queda já estudadas.
Alternativas de localização do eixo de barramento foram estudadas em uma faixa reduzida, em
torno de 20 metros, a montante e a jusante do eixo apresentado nos estudos de inventário. De
acordo com esse estudo, prevaleceu a alternativa selecionada inicialmente, com pequenos
ajustes, pois esta corresponde à de melhor diretriz e menor comprimento para o canal de
adução.
Os estudos de alternativas concluíram por um arranjo constituído de um circuito de adução
similar ao dos estudos de inventário.
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2.5.1 Estudo de Projeto Básico
Em 2008, após a aprovação do estudo de inventário simplificado das quedas remanescentes
do rio Itabapoana, elaborado pela Cotrim & Sato Consultoria, pela ANEEL em 31/10/2005,
iniciou-se os estudos de projeto básico para a PCH Bom Jesus pela WENERGY.
Iniciou-se pela analise do trecho existente entre o canal de fuga da casa de força da PCH
Pirapetinga e a sede dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e Bom Jesus do Norte
(ES), compreendendo um trecho de 6.350m de extensão e uma declividade do rio Itabapoana
de 25,5m.

FIGURA 3: Trecho entre o canal de fuga da casa de força da PCH Pirapetinga e a sede dos
municípios de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e Bom Jesus do Norte (ES). Em azul: rio
itabapoana; em vermelho: município de Bom Jesus do Itabapoana (ES); em verde: município
de Bom Jesus do Norte (ES)

Foram estudadas 02 alternativas para o aproveitamento da PCH Bom Jesus, conforme descrito
abaixo.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 22



Alternativa A

FIGURA 4: Arranjo da alternativa A. Em amarelo: estrutura de adução (barragem); em
vermelho: canal de adução; em azul claro: trecho de vazão reduzida do rio itabapoana.

A alternativa A contempla pequena estrutura de derivação de concreto com 3,0m de altura
média e 65m de comprimento e canal de adução com 478m de comprimento, deixando um
trecho com vazão reduzida de 935m.
A alternativa A possui menor custo de construção por unidade de potência (R$/kW) entre as
alternativas.
Como principais impactos ambientais, tem-se o trecho de vazão reduzida de 935m, não
existindo reservatório.
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Alternativa B

FIGURA 5: Arranjo da alternativa B. Em amarelo: estrutura de adução (barragem); em azul
escuro: reservatório.
A alternativa contempla uma barragem de concreto com cerca de 20m de altura e 370m de
comprimento de crista, represando 16ha de água.
A Alternativa B possui o maior custo de construção por unidade de potência (R$/kW) entre as
alternativas estudadas.
Como principais impactos ambientais, tem-se a existência de uma barragem de elevada
dimensão, com 20m de altura e 370m de comprimento de crista, além de um reservatório com
aproximadamente 160.000m².
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2.5.2 Escolha da alternativa
O resumo com as principais características das alternativas estudadas encontra-se abaixo.
TABELA 14: Principais caracterísiticas das alternativas estudadas.
Parâmetros

Unidade

A

B

NA montante

m

98,15

Limitar NA montante

-

Casa de força da PCH Pirapetinga

NA Jusante

m

81,20

Limitador NA jusante

-

Sede dos municípios de BJI (RJ) e
BJN (ES)

Queda Bruta

m

16,95

Potência Instalada

MW

8,0

9,0

Altura média da barragem

m

3,0

20,0

Comprimento da barragem

m

65

370

Área do Reservatório

ha

<0,1

16,0

Comprimento do túnel

m

478

0

TVR

m

935

0

Investimento Total

R$ x 10³

41.542

55.850

Índice Construção

R$/kW

5.193

6.205

A alternativa selecionada foi Alternativa A por apresentar a obra mais simples e o não
apresentar represamento de água expressivo, consistindo numa estrutura de derivação de
baixa altura, com altura média de 3,0m devido à profundidade do local no local do
barramento, possuindo altura de crista no nível d’água médio do local, não elevando o seu
nível d’água médio, imediatamente a montante das quedas naturais.
O Nível d’água para a derivação do rio Itabapoana no local da PCH Bom Jesus é definido pela
casa de força da PCH Pirapetinga que se situa na margem direita do rio Itabapoana
imediatamente a montante. O nível d’água para a derivação de vazões foi estabelecida na cota
98,15m e o nível d’água máximo nesse local para passagem da cheia com tempo de
recorrência de 1.000 anos foi calculado na elevação 102,15m. Desta forma, a seleção do nível
d’água para captação de água para geração de energia é praticamente inelástica.
O Nível d’água a jusante das quedas naturais foi determinado na elevação 81,20m com base
nos levantamentos topográficos elaborados durante a fase de inventário aprovado pela ANEEL
e nos levantamentos complementares executados durante a fase de projeto básico. O local a
jusante das quedas naturais foi selecionado na fase de inventário como local da casa de força.
Considerando o acima exposto, o aproveitamento do potencial de Bom Jesus ficou restrito ao
aproveitamento do rio Itabapoana entre as elevações 98,15m e 81,20m.
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3. ASPECTOS LEGAIS
As atividades relacionadas ao procedimento de licenciamento ambiental e ao estudo aqui
apresentado seguem normas e regulamentos legais que estão em vigência hoje no Brasil.
Este capítulo reúne o conjunto das principais leis e normas vigentes de todas as esferas –
federal, estadual e municipal – que de maneira direta ou indireta se relacionam com a
implementação da PCH Bom Jesus. Foram contempladas as legislações pertinentes às diversas
áreas do conhecimento relacionadas a esse tipo de empreendimento.
O presente estudo tem como objetivo tornar evidentes as normas legais a serem respeitadas e
seguidas durante todo o projeto de licenciamento do empreendimento, servindo também de
base para a identificação e qualificação dos impactos e riscos ambientais envolvidos.
Conforme previsto no item 32 do Termo de Referência deste estudo, segue em anexo a
resposta da Agência Nacional de Águas sobre o pedido de solicitação de reserva de
disponibilidade hídrica para a PCH Bom Jesus (Anexo 3).

3.1 ÂMBITO FEDERAL
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O artigo 225 da atual Constituição Federal do Brasil garante a todos o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo a responsabilidade de defendê-lo e
preservá-lo ao poder público e à coletividade.
Dentro do mesmo artigo, parágrafo 1º, inciso IV, é declarado o Estudo Prévio de Impacto
Ambiental como exigência legal para a instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente.
Nos termos do seu art. 24, é definida a competência concorrente para legislar sobre
conservação da natureza e do ambiente, cabendo à União legislar sobre normas gerais e os
Estados sobre normas suplementares. Assim, cabe aos Estados da federação e ao Distrito
Federal formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios estabelecidos nas normas
gerais ou que supram a ausência ou omissão destas, com o cuidado de não entrar em conflito
com a legislação federal, pois assim estas normas se tornariam inconstitucionais.

POLÍTICA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE
Instituída em 31 de agosto de 1981, pela Lei Nº 6.938, a Política Nacional de Meio Ambiente
Passando tem por objetivo, conforme o seu art. 2º, “(...) a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições de
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana (...)”.
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O Decreto N° 99.274, de 06 de junho de 1990, que regula a lei supracitada, estabelece no seu
art. 1º, inciso I, a competência do Poder Público, em seus diferentes níveis de governo, para
manter fiscalização permanente dos recursos ambientais, visando a compatibilização do
desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A Lei Federal N° 6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente), supracitada, define em seu
art. 9º, inciso IV, o licenciamento ambiental como um de seus instrumentos.
Nos artigos 8º, 10 e 17-L a Lei dispõe que:
Art. 8º - Compete ao CONAMA:
I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades
efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA;
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis
consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais
e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos
estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa
degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional;
[...]
Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de
órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo,
sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à
fauna, à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente.

A Resolução CONAMA N° 237, de 19 de dezembro de 1997, normatiza os procedimentos para
o licenciamento ambiental e fixa competências dos órgãos licenciadores.
De acordo com seu art. 4º, inciso II, compete ao IBAMA o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental localizadas ou
desenvolvidas em dois ou mais Estados, ou, de acordo com o inciso III, cujos impactos
ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Estados.
A Resolução CONAMA N° 001, de 23 de janeiro de 1986, define impacto ambiental e
condiciona o licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente à apresentação do
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).
Em seu art. 6º, são definidas as atividades que deverão ser contempladas em um EIA:
diagnóstico ambiental da área de influência do projeto; análise dos impactos ambientais do
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projeto e de suas alternativas; definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos;
elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento.
De acordo com o art. 19 do Decreto N° 99.274/90, as licenças previstas na legislação ambiental
que devem ser obtidas pelo empreendedor, atendidos os requisitos legais, são:


Licença prévia – LP: concedida na fase preliminar, aprovando a localização, concepção
e viabilidade ambiental do empreendimento.



Licença de instalação – LI: autoriza a instalação do empreendimento.



Licença de operação – LO: autoriza a operação do empreendimento.

A Resolução CONAMA N° 009, de 03 de dezembro de 1987, dispõe sobre o procedimento para
a realização de audiências públicas. Esta definiu que a audiência pública, mencionada na
Resolução CONAMA 001/86 (art. 11, § 2°), tem por objetivo expor aos interessados o conteúdo
do RIMA em análise.
Assim, sempre que for necessário, o órgão ambiental competente promoverá a realização de
audiência pública, que será dirigida pelo representante do órgão licenciador, que também será
responsável por lavrar a ata ao final da mesma.
Também deve ser seguida a Instrução Normativa do IBAMA N° 184, de 17 de julho de 2008,
que em seu art. 2º estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental federal.
Em seu art. 39, a IN resolve que para empreendimentos de impacto pouco significativo será
exigido um Estudo Ambiental Simplificado. Também resolve que empreendimentos
classificados dessa maneira podem ser licenciados integralmente pelos núcleos de
licenciamento ambiental (NLAs) do IBAMA.

RECURSOS HÍDRICOS
O Código das Águas, instituído pelo Decreto Federal N° 24.643, de 10 de julho de 1934
(alterado pelo Decreto N° 3.763, de 25 de outubro de 1941), foi o primeiro instrumento
legislativo brasileiro com o fim de estabelecer parâmetros e conceitos sobre o uso da água.
Este código sistematiza o direito sobre as águas e estabelece o regime jurídico das mesmas,
objetivando a proteção contra práticas e procedimentos comprometedores de sua qualidade e
quantidade.
Em seu art. 29, o Código disciplina o domínio das águas de acordo com o seguinte critério:
- Domínio Federal: águas marítimas, quando situadas em territórios, quando servem de limites
da República com nações vizinhas ou se estendam a território estrangeiro, quando situadas na
zona de 100 Km contígua aos limites da República com estas nações, quando sirvam de limite
ou percorram dois ou mais estados;
- Domínio Estadual: águas que servem de limites ou percorrem parte dos territórios de dois ou
mais municípios.
Na Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei N° 9.433, de 08 de janeiro de
1997, são definidos os padrões e critérios para a proteção das águas no Brasil e criado o
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Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), responsável pela
implementação dessas ações.
Fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos o Conselho Nacional
de Recursos Hídricos (CNRH), regulamentado pelo Decreto N° 2.612, de 03 de junho de 1998, e
a Agência Nacional de Águas - ANA, criada pela Lei N° 9.984, de 17 de julho de 2000, entidade
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Segundo a referida lei, conforme seu art. 1º, a água é um bem de domínio público, e como
recurso natural, é limitado e dotado de valor econômico (incisos I e II). De acordo com os
incisos IV e VI, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidades, e sempre deve proporcionar o uso múltiplo
das águas.
Segundo esse mesmo artigo, inciso V, a unidade territorial para implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e atuação do SINGREH é a bacia hidrográfica.
Em seu art. 5º, inciso III, a PNRH define a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos
como um de seus instrumentos. O regime de outorga tem como objetivos “assegurar o
controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso
à água.” (art. 11).
A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, segundo
disposto no art. 12 da lei supracitada, está subordinada ao Plano Nacional de Recursos
Hídricos, e o estabelecimento dos critérios gerais para a mesma é de competência do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos (art. 35, inciso X).
A Lei N° 12.334/2010 incluiu como competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos o
zelo e o estabelecimento de diretrizes para a implementação da Política Nacional de Segurança
de Barragens (PNSB), assim como para a aplicação de seus instrumentos.
O Decreto Federal N° 79.367, de 09 de março de 1977, dispõem sobre normas e padrões de
potabilidade da água.
A Resolução CONAMA N° 357, de 17 de março de 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos
de água e dá um novo enquadramento à classificação das águas doces, salobras e salinas,
segundo seu uso preponderante, e estabelece condições e padrões para o lançamento de
efluentes.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL
A Constituição Federal de 1988 define em seu art. 20, inciso VIII, os potenciais de energia
hidráulica como bens da União. Compete a ela a exploração direta ou mediante autorização,
concessão ou permissão dos serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento
energético dos cursos de água, mesmo aqueles situados em domínio estadual, devido à
articulação da União com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos (art. 21,
inciso XII, alínea b).
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A Lei N° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal. De acordo com
essa lei, é incumbência do poder concedente (art. 29):
I - regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
IV - extinguir a concessão, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;
V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do
contrato;
VI - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da
concessão;
VII - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos
usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;
VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública,
promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso
em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os
bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante
outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações
cabíveis;
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação;
XI - incentivar a competitividade; e
XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.

Em 07 de julho de 1995 é regulamentada a Lei N° 9.074, que em seu capítulo II dispõe sobre as
normas para outorga, concessões e permissões para os serviços de energia elétrica.
No ano seguinte, a Lei N° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, criou a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia - MME, que tem como atribuições:
- regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da energia
elétrica, atendendo reclamações de agentes e consumidores com equilíbrio entre as partes e
em benefício da sociedade;
- mediar os conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os
consumidores; conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia;
- garantir tarifas justas;
- zelar pela qualidade do serviço;
- exigir investimentos;
- estimular a competição entre os operadores e assegurar a universalização dos serviços.
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Pelo Decreto N° 2.335, de 06 de outubro de 1997, ficam estabelecidas as diretrizes da ANEEL,
suas atribuições e estrutura básica, bem como o princípio da descentralização que permite à
agência reguladora estender sua ação aos mais diversos pontos do País.
Seguem abaixo algumas resoluções da própria ANEEL no tocante ao potencial energético que
são importantes ao estudo:
- Resolução ANEEL N° 393/98 (de 04 de dezembro de 1998): estabelece os procedimentos
gerais para registro e aprovação dos estudos de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas.
Em seu art. 1º conceitua-se inventário hidrelétrico como a etapa de estudos de engenharia em
que se define o potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, mediante estudo de divisão
de quedas e a definição prévia do aproveitamento ótimo.
Os titulares de registro de estudos de inventário deverão formalizar consulta aos órgãos
ambientais para definição dos estudos relativos aos aspectos ambientais e aos órgãos
responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, nos níveis estadual e federal, com vistas à
melhor definição do aproveitamento ótimo e da garantia do uso múltiplo dos recursos hídricos
(art. 13).
- Resolução ANEEL N° 395/98 (de 04 de dezembro de 1998): estabelece procedimentos gerais
para registro e aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de empreendimentos de
geração hidrelétrica, assim como da autorização para exploração de centrais hidrelétricas até
30 MW.
Os estudos e projetos serão avaliados quanto: ao desenvolvimento dos estudos ou projetos
fundamentados em estudos básicos consistentes e adequados à etapa e ao porte do
empreendimento; ao atendimento da boa técnica em nível de projetos e soluções para o
empreendimento, especialmente quanto às condições de atualidade, eficiência e segurança e
apresentação de custos com precisão adequada às diversas etapas de desenvolvimento dos
estudos, de modo a garantir uma correta definição do dimensionamento ótimo, de acordo
com as normas técnicas e procedimentos instituídos pela ANEEL; à articulação com os órgãos
ambientais e de gestão de recursos hídricos nos níveis federal e estadual, bem como junto a
outras instituições com interesse direto no empreendimento, quando for o caso, visando a
definição do aproveitamento ótimo e preservando o uso múltiplo das águas; e à obtenção do
licenciamento ambiental pertinente (art. 12 e incisos).

FLORA
A Lei Federal N° 4.771, de 15 de setembro de 1965, institui o Código Florestal, que visa à
proteção da flora brasileira. Em seu art. 1º:
As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de
utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País,
exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente
esta Lei estabelecem.

No mesmo artigo, § 1°, o Código determina que “as ações ou omissões contrárias às
disposições deste Código na utilização e exploração das florestas e demais formas de
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vegetação são consideradas uso nocivo da propriedade, aplicando-se, para o caso, o
procedimento sumário previsto no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil”.
O artigo 19 determina que a exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de
domínio público como privado, dependerá de autorização prévia do IBAMA, bem como da
adoção de técnicas compatíveis com o ecossistema local. Em seu parágrafo único, resolve que
no caso de reposição florestal deverá ser priorizada a utilização de espécies nativas.
A Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo 4º do art. 225, institui como patrimônio
nacional a Mata Atlântica, a fim de assegurar sua preservação e uso racional de seus recursos
naturais.
O Decreto N° 750, de 10 de fevereiro de 1993, dispõe sobre o corte, a exploração e a
supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata
Atlântica. Estes somente poderão ser autorizados quando necessários à execução de obras,
planos, atividades e projetos de utilidade pública ou interesse social (conforme definido no
Código Florestal, art. 1º, incisos IV e V), mediante aprovação de estudo e relatório de impacto
ambiental, por decisão do órgão estadual competente, com anuência prévia do IBAMA.
A Lei N° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, dispõe em
seu art. 12:
Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata
Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou
degradadas.

Em seu artigo 14, a lei restringe a autorização de supressão de vegetação primária e em estado
avançado de regeneração somente em casos de utilidade pública, podendo também ser
suprimida em caso de interesse social apenas a vegetação em estágio médio de regeneração.
Nos dois casos é necessária a devida comprovação da inexistência de alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto.
De acordo com o art. 17, autorizada a supressão nos casos acima relatados, esses ficam
condicionados à compensação ambiental, “na forma da destinação de área equivalente à
extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica”, para áreas rurais. Para
as áreas urbanas consolidadas, os artigos 30 e 31 dispõem sobre esses casos.
O parágrafo 3º do mesmo artigo ressalta que cabe ao proponente indicar a alta relevância e o
interesse nacional do empreendimento na proposta de declaração de utilidade pública nos
casos de obras de infraestrutura de energia.

ESPAÇOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Por não existir Unidades de Conservação na região de influência da PCH Bom Jesus, não foram
expostas as legislações pertinentes a esse assunto.
Em relação aos espaços especialmente protegidos, de acordo com o art. 1º, §2º, inciso II, da
Lei Federal N° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), com redação dada pela
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Medida Provisória N° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, se entende por área de preservação
permanente (APP):
[...] área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.

De acordo com seu art. 2°, reescrito pela Lei N° 7.803, de 18 de julho de 1989, “Consideram-se
de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja
largura mínima será:
- de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
- de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros
de largura;
- de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros
de largura;
- de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos)
metros de largura;
- de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos)
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua
situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de
maior declive;
[...]”

As áreas de preservação permanente existentes na região de influência do empreendimento
em questão foram observadas e demarcadas, e serão demonstradas em um mapa exclusivo
com essa informação.
Ainda na mesma Lei, o art. 4º expõe que a supressão de vegetação em APP somente será
permitida pelo poder público em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente
caracterizado em processo administrativo próprio, inexistindo alternativa técnica e locacional
ao empreendimento proposto. Neste caso, a autorização será permitida via órgão ambiental
responsável, que também poderá autorizar a supressão quando esta for de baixo impacto
ambiental. Cabe a este mesmo órgão informar, quando da autorização da supressão da
vegetação, as medidas mitigadoras a serem tomadas por parte do empreendedor de modo a
compensar a vegetação retirada em APP.
A Resolução CONAMA N° 369/06 discorre acerca desses casos excepcionais em que o órgão
ambiental pode autorizar a intervenção ou supressão em vegetação em APP. Em seu art. 2º
prevê a autorização para o caso de supressão eventual e de baixo impacto ambiental, e em seu
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art. 10º permite essa autorização para qualquer ecossistema, portanto que não comprometa
as funções ambientais destes espaços e não exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) da
APP impactada localizada na posse ou propriedade. No seu art. 3º refere requisitos para esta
supressão.
A Resolução CONAMA N° 302/02, art. 3°, inciso II, define como 15 metros a largura mínima da
área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de geração de energia
elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental.

FAUNA
A Lei Federal N° 5.197, de 03 de janeiro de 1967, dispõe sobre a proteção da fauna. Esta sofreu
inclusões em seu texto original de duas outras leis, posteriormente promulgadas: Lei N° 7.563,
de 12 de fevereiro de 1988; e Lei N° 9.111, de 10 de outubro de 1995.
O Decreto N° 2.519, de 16 de março de 1998, promulga a Convenção sobre Diversidade
Biológica no Brasil, assinada por 175 países participantes da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. O objetivo
da mesma é a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus
componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos
recursos genéticos.
Neste sentido, a Convenção dispõe que cada Estado, em conformidade com os princípios do
Direito Internacional, tem o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas
políticas ambientais, sob a responsabilidade de assegurar que as atividades sob a sua jurisdição
e controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites
da jurisdição nacional. A controvérsia sobre a interpretação ou aplicação da Convenção será
dirimida por Arbitragem ou perante a Corte Internacional de Justiça.
Nas portarias N° 1.522 e N° 37N do IBAMA estão expostas as listas de espécies ameaçadas de
extinção de fauna e flora, respectivamente. Tais listas de espécies foram atualizadas pelas
Instruções Normativas do Ministério do Meio Ambiente (MMA) N° 11, de 08 de junho de 2005,
N° 05, de 28 de maio de 2004, e N° 03, de 27 de maio de 2003, publicadas no Diário Oficial da
União.
A Portaria IBAMA N° 122-P, de 19 de março de 1985, preconiza sobre a necessidade de
autorização do IBAMA para coleta, transporte, comercialização e industrialização de plantas
ornamentais, medicinais, aromáticas e tóxicas, oriundas de floresta nativa.
A Instrução Normativa IBAMA N° 146, de 10 de janeiro de 2007, estabelece os critérios para
procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento,
salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna, sujeitas ao
licenciamento ambiental. Incluem-se nisso os procedimentos e etapas a serem seguidas para
os estudos de fauna e as informações necessárias para os programas de monitoramento e
resgate de fauna.
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A Instrução Normativa IBAMA N° 179, de 25 de junho 2008, define procedimentos para
destinação dos animais da fauna silvestre apreendidos, resgatados ou entregues
espontaneamente às autoridades competentes.
A Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em
Perigo de Extinção – CITES é um dos acordos ambientais mais importantes para preservação
das espécies, promulgada pelo Decreto N° 76.623, de 17 de novembro de 1975. A CITES
regulamenta a exportação, importação e reexportação de animais e plantas e traz nos seus
anexos a indicação das espécies ameaçadas de extinção.

RESÍDUOS SÓLIDOS
A Resolução CONAMA N° 307, de 05 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações
necessárias para minimizar os impactos ambientais (art. 1º). Em seu art. 3º, os resíduos da
construção civil são classificados e, de acordo com sua classe, são definidos diferentes destinos
aos mesmos (art. 10).
A Portaria MINTER 53, de 01 de março de 1979, resolve que:
II - O lixo "in natura" não deve ser utilizado na agricultura ou na alimentação de animais.
III - Os resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contêm substâncias inflamáveis,
corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais deverão sofrer tratamento ou
acondicionamento adequado, no próprio local de produção (...).
IV - Os lixos ou resíduos sólidos não devem ser lançados em cursos d'água, lagos e lagoas, salvo na
hipótese de necessidade de aterro de lagoas artificiais, (...).

No item X, a Portaria resolve que os resíduos sólidos ou semi-sólidos de qualquer natureza não
poderão ser incinerados a céu aberto, ou expostos a estas condições, exceção feita somente
em casos de acumulação temporária (em locais previamente aprovados, desde que isso não
ofereça riscos à saúde pública e ao meio ambiente) ou incineração em caso de emergência
sanitária.
A Portaria ressalta, em seu item XII, que no planejamento da destinação final de resíduos
sólidos devem ser incentivadas as soluções conjuntas para grupos de municípios, que
envolvam reciclagem e reaproveitamento racional dos resíduos.
A competência para controlar o disposto na Portaria em questão é da entidade estadual e, em
caráter supletivo, o órgão federal competente.
Quanto aos produtos que possam ser utilizados na obra do empreendimento, destaca-se que,
na forma da Lei N° 10.357, de 27 de dezembro de 2001, regulamentada pelo Decreto 4.262, de
10 de junho de 2002, os produtos químicos que possam ser destinados à elaboração ilícita de
substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que causem dependência física ou psíquica, são
controlados e fiscalizados pela Polícia Federal. Assim, para exercer qualquer atividade com
substância controlada é necessário o cadastramento e o requerimento de licença junto ao
Departamento de Polícia Federal.
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Também é obrigatório o fornecimento periódico de informações sobre as operações
desenvolvidas com substâncias controladas ao referido Departamento, bem como a
comunicação de interrupção e/ou suspensão das atividades, sob pena de consubstanciar
infração administrativa que será punida independentemente da responsabilidade civil e penal.
POLUIÇÃO SONORA, ATMOSFÉRICA E HÍDRICA
No tocante à emissão de ruídos, a Resolução CONAMA N° 01, de 08 de março de 1990, resolve
que a emissão de ruídos deverá ser regulada pelos critérios nela estabelecidos, e que não
serão aceitos como saudáveis níveis de ruídos em escala superior àquela estabelecida na NBR
10.152.
A Resolução CONAMA N° 20, de 7 de dezembro de 1994, instituiu o Programa Nacional de
Educação e Controle da Poluição Sonora - SILÊNCIO, e ratificou os critérios e padrões
estabelecidos na Resolução CONAMA N° 01/90.
Em relação à qualidade do ar, a Resolução CONAMA N° 05, de 15 de junho de 1989, institui o
Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR. Considerando os padrões de
qualidade do ar previstos no PRONAR, a Resolução CONAMA N° 03, de 28 de junho de 1990,
estabelece esses padrões de qualidade primários e secundários para os principais poluentes do
ar nocivos à saúde e ao meio ambiente, assim como define o método de amostragem e análise
dos poluentes e seu monitoramento.
A Resolução CONAMA N° 382, de 26 de dezembro de 2006, dispõem sobre padrões de
emissões atmosféricas de fontes fixas.
As Resoluções CONAMA N° 251, de 12 de janeiro de 1999, e N° 07, de 31 de agosto de 1993,
dispõem sobre padrões de emissões veiculares.
A Portaria N° 518 do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004, estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO
A Constituição Federal, em seu art. 216, estabelece como patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material ou imaterial portadores de referência à identidade, à ação, ou à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Estão incluídos:
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticoculturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.

O Decreto-Lei N° 25, de 30 de novembro de 1937, organiza a proteção do patrimônio histórico
e artístico nacional. Em seu art. 1º conceitua o aparato formador do patrimônio histórico e
artístico nacional como “o conjunto de bens, ou monumentos naturais, cuja conservação seja
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer
por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.”
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O parágrafo 1º do mesmo artigo define que só serão considerados parte integrante do
patrimônio histórico ou artístico nacional os bens inscritos separada ou agrupadamente em
dos quatro Livros do Tombo, descritos no art. 4º da mesma lei, são eles: Livro do Tombo
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas
Artes; e Livro do Tombo das Artes Aplicadas.
Em cumprimento ao disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei mencionado, a Portaria IPHAN
N° 10/86 determina os procedimentos a serem observados nos processos de aprovação de
projetos a serem executados em bens tombados ou em seu entorno. Conforme dispõe a
referida Portaria, as obras ou atividades desenvolvidas sobre bens tombados pelo Poder
Público estão sujeitas ao licenciamento municipal e à prévia aprovação pelo IPHAN. Neste
sentido, cabe à Prefeitura Municipal encaminhar à Diretoria Regional do IPHAN os
requerimentos de licença deste tipo. Também, na forma do disposto na Portaria, a alteração
total ou parcial do projeto autorizado dependerá de novo requerimento e de nova autorização
do IPHAN.
Em relação à proteção ao patrimônio turístico, a Lei N° 6.513, de 20 de dezembro de 1977,
regulamentada pelo Decreto N° 86.176, de 06 de julho de 1984, define e protege as áreas
especiais e os locais de interesse turístico.

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E ESPELEOLÓGICO
A Lei N° 3.924, de 26 de julho de 1961, disciplina normas sobre monumentos arqueológicos e
pré-históricos do território nacional, e estabelece em seu art. 1º que os mesmos ficam sob a
guarda e proteção do Poder Público. Estes são definidos no art. 2º da mesma.
De acordo com seu art. 3º,
São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação,
para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros,
concheiros, birbigueiras ou sernambis, [...] antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as
concessões anteriores e não caducas.

Também são incluídos no mesmo artigo:
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios tais como
grutas, lapas e abrigos sob rocha;
c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de
aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se encontram vestígios humanos de interêsse
arqueológico ou paleoetnográfico;
d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de
atividade de paleoameríndios.

Para pesquisas e escavações destes sítios, a Portaria N° 07/88 da Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - SPHAN estabelece procedimentos necessários à comunicação
prévia, às permissões e às autorizações para as mesmas.
Considerando as disposições da Portaria supracitada, a Portaria do IPHAN N° 230/02 resolve
que na fase de obtenção de licença prévia (EIA/RIMA) deverá ser feita a contextualização
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arqueológica e etno-histórica da área de influência do empreendimento potencialmente capaz
de afetar patrimônio arqueológico, por meio de levantamento arqueológico do campo e dos
dados secundários.
A avaliação do impacto do empreendimento no patrimônio afetado será realizada com base no
diagnóstico elaborado, na análise das cartas ambientais temáticas e nas peculiaridades
técnicas da obra. A partir do diagnóstico e da avaliação dos impactos, deverá ser elaborados
Programas de Prospecção e de Resgate da integridade do patrimônio, que deverão ser
implantados na fase de Licença de Instalação.
Sobre a preservação de patrimônio espeleológico, a Resolução CONAMA N° 347, de 10 de
setembro de 2004, dispõe sobre a proteção desse patrimônio. Esta norma define conceitos,
áreas de amortização, planos de manejo e influência, e licenças do IBAMA relativos ao tema.

DESAPROPRIAÇÃO
Desapropriação é o ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e
indenização justa, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do
interesse social, despoja alguém de sua propriedade e a toma para si (ABAGGE, 2007).
Podem ser objeto de desapropriação as coisas passíveis de direito de propriedade, ou seja,
todo bem móvel ou imóvel, público ou privado, corpóreo ou incorpóreo, incluindo-se aqui até
mesmo direitos em geral, com exceção aos personalíssimos.
Por outro lado, não são passíveis de desapropriação o dinheiro ou moeda corrente nacional,
excluindo-se aqui o dinheiro proveniente do estrangeiro, bem como moedas raras (ABAGGE,
op. cit.).
Segundo o art. 22, inciso II, da Constituição Federal, é de competência privativa da União
legislar sobre o assunto, dividindo-se a competência quanto à declaração de utilidade pública
ou interesse social de um bem para fins de expropriação, e a efetiva desapropriação deste
bem, ou seja, as ações concretas para realizá-la.
De acordo com o art. 5º, inciso XXIV da CF/88, os pressupostos para a desapropriação são por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, todos mediante justa e prévia
indenização em dinheiro.
Segundo ABAGGE (op. cit.), a necessidade pública, primeiro pressuposto para a
desapropriação, deve ser entendida como aquela ocasião em que surge um problema
inadiável e premente, para o qual a solução indispensável seria incorporar ao domínio público
o bem do particular.
Já o segundo, concernente à utilidade pública, pode ser verificado quando a utilização da
propriedade for considerada conveniente e vantajosa ao interesse público, não constituindo
um imperativo irremovível. Exemplos de tais situações seriam: a segurança nacional, obras de
higiene, casas de saúde, assistência pública, conservação ou exploração de serviços públicos,
conservação e melhoramento de vias e logradouros públicos e outros.
Quanto ao interesse social, este se verifica quando a Administração estiver diante de
interesses que atinjam as camadas mais pobres da população, sendo necessária a promoção
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da melhoria nas condições de vida, a redução de desigualdades, bem como a melhoria na
distribuição de renda e riquezas. Alguns exemplos de desapropriação fundada no interesse
social são: a construção de casas populares, o aproveitamento de bens improdutivos e outros.
O Decreto-Lei N° 3.365, de 21 de junho de 1941, dispõe sobre desapropriações por utilidade
pública. O aproveitamento da energia hidráulica foi considerado de utilidade pública segundo
o art. 5º, alínea f, do referido decreto.
A Administração Pública deverá efetivar a desapropriação mediante acordo, ou intentar-se
judicialmente, em um prazo de 5 anos contado desde a data de expedição da declaração de
desapropriação. Findo esse prazo, a declaração caducará e a mesma só poderá ser renovada
após um ano contado da data em que esta caducou (art. 10, mesmo Decreto-Lei N° 3.365/41).
É importante salientar também que esta declaração não possui o condão de transferir a posse
do bem ao poder público de forma imediata, significando apenas que a administração não
precisa de título judicial para subjugar o bem. Outro ponto que merece destaque quanto aos
efeitos da declaração é que ainda que ela autorize o Poder Público a penetrar no imóvel, tendo
em vista o princípio da inviolabilidade dos domicílios, é necessário o consentimento do
proprietário ou autorização judicial para tanto (ABAGGE, 2007).

3.2 ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL
As legislações concernentes aos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo fazem parte do
arcabouço jurídico que abrange os temas relacionados à implantação do empreendimento PCH
Bom Jesus na medida em que, sendo membros da federação brasileira, possuem sua função
dentro do modelo de repartição de competências instituído na Constituição Federal.
Com a amplitude de competência que lhes foi outorgada pela Constituição, os Estados
passaram a estabelecer novos instrumentos legais, adequados às suas condições peculiares. A
questão ambiental foi uma delas, via de regra obedecendo as regras gerais estabelecidas pela
União.
Aos municípios também foi dado o reconhecimento constitucional de sua capacidade de autoorganização mediante elaboração de Lei Orgânica própria (artigo 29 da CF/88). A Lei Orgânica
Municipal tratará de discriminar a matéria de competência exclusiva do Município, observados
os parâmetros impostos pela Constituição Federal, mais especificamente em seus artigos 23 e
30.
O artigo 30 discrimina a competência dos municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...]
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação
fiscalizadora federal e estadual.
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3.2.1 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
A Constituição Estadual do Rio de Janeiro, instituída em 05 de outubro de 1989, define em seu
artigo 73 o que compete ao Estado, em comum com a União e os Municípios:
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
[...]
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural;
[...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
[...]
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos
hídricos e minerais em seus territórios;

No artigo 74, inciso VI, a Constituição Estadual atribui a competência ao Estado de legislar
concorrentemente com a União sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição.
Os artigos 261 a 282 são referentes ao meio ambiente. Em seu art. 261 fica assegurado a todos
“o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado,..., impondo-se a todos, e
em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo e zelar por sua recuperação e
proteção,...”.
No parágrafo 1°, inciso X, do mesmo artigo acima mencionado, é incumbido ao Poder Público
condicionar a implantação de instalações ou atividades causadoras de alterações significativas
do meio ambiente ao estudo de impacto ambiental, ao qual será dada publicidade.
O artigo 11 da Constituição deixa claro que qualquer cidadão pode propor ação popular para
anular um ato lesivo ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, sendo o autor
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, a não ser que seja comprovada má-fé por
parte do mesmo.

Zoneamento Ecológico Econômico/RJ
A Lei N° 5.607, de 09 de julho de 2007, estabelece critérios a serem observados com vistas à
elaboração e implementação do zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de
Janeiro – ZEE/RJ (art. 1º).
Segundo o art. 2º da referida Lei, esse zoneamento objetiva “organizar as decisões dos agentes
públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou
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indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos
serviços ambientais dos ecossistemas.”.
INEA
O INEA – Instituto Estadual do Ambiente foi criado pela Lei N° 5.101, de 04 de outubro de
2007, unificando a atuação da administração indireta estadual em matéria ambiental, antes
com competêncas e atribuições divididas em três instituições – Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA , da Fundação Superintendência Estadual de Rios e
Lagoas – SERLA, da Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF, extintas pelo art. 3º da
referida Lei.
Com sua criação, o Instituto passa a ter a função de “executar as políticas estaduais do meio
ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e
Legislativo” (art. 2º), e lhe é atribuído como tarefa, segundo o art. 5º, entre outros:
II – exercer o poder de polícia em matéria ambiental e de recursos hídricos,
[...]
IV – editar atos de outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídricos;
[...]
XVII – promover ações de recuperação ambiental;
XVIII – realizar ações de controle e desenvolvimento florestal.

Outras legislações aplicáveis
Lei N° 650, de 11 de janeiro de 1983 – estabelece a política e a defesa de bacias fluviais. Em
seu artigo 2º é explicitado que a política de proteção da água de domínio estadual visa à
preservação ambiental, e em seu artigo 3º é definido como um de seus instrumentos a FMP –
Faixa Marginal de Proteção, cujo limite é o mesmo do artigo 2º do Código Florestal (Lei N°
4771/65). A Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA faria a demarcação das
margens, além de exercer a fiscalização e autorizar, anteriormente à sua execução, os projetos
e planos para as atividades ou obras utilizadoras desses recursos naturais (atualmente a SERLA
é extinta, tendo sido substituída pelo INEA, conforme texto anterior).

Lei N° 784, de 05 de outubro de 1984 - Estabelece normas de anuência prévia do Estado aos
projetos de parcelamento do solo para fins urbanos nas áreas declaradas de interesse especial
à proteção ambiental.
Nessas áreas, os projetos de parcelamento do solo urbano estão sujeitos à anuência do Estado
antes de serem aprovados pelo município, com a finalidade de resguardar a vegetação
permanente, a configuração natural do terreno e a manutenção da integridade dos cursos
d’água e de suas margens.
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São vetadas, nessas áreas de interesse especial de proteção ambiental, as edificações em
faixas marginais de rios e cursos d ‘água, e numa faixa de no mínimo 50 metros a partir da orla
dos reservatórios artificiais de água.
A Lei N° 1.130, de 12 de fevereiro de 1987, define em seu artigo 3º essas áreas de interesse
especial, dentre elas as áreas de preservação de matas e capoeiras, áreas de proteção de
mananciais, áreas de proteção de rios, ilhas fluviais e lacustres, lagos, lagoas e reservatórios e
as áreas de interesse turístico, assim como as áreas limítrofes de outros municípios e superior
a um milhão de metros quadrados.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Bom Jesus do Itabapoana
A Lei Orgânica do município de Bom Jesus do Itabapoana trata sobre o meio ambiente no
Título V, Capítulo XI, Seção VI, Artigos 240 a 247.
Em seu art. 241, é estabelecido que o Município “deverá atuar mediante planejamento,
controle e fiscalização das atividades, públicas ou privadas, causadoras efetivas ou potenciais
de alterações significativas no meio ambiente”. Para assegurar a proteção ambiental e o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o Município deverá articular-se com os
órgãos estaduais, regionais e federais competentes, ou ainda com outros municípios,
conforme parágrafo único do artigo 240.
O art. 242 da Lei Orgânica ressalta que a ordenação do território municipal será definida de
forma a assegurar a proteção dos recursos naturais, em consonância com o disposto na
legislação estadual pertinente.

3.2.2 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
LEGISLAÇÃO ESTADUAL
A Constituição Estadual do Espírito Santo é divida em títulos, capítulos e seções, cada qual
concernente a um assunto específico. Foram destacados aqui a seção IV, capítulo III, título VII Do meio ambiente; e o capítulo IV, título VIII – Da Política de Recursos Hídricos e Minerais.
Do Meio Ambiente
Em seu parágrafo único, o artigo 186 incumbe ao Poder Público, além do disposto na
Constituição Federal, assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente
saudável e equilibrado, e também:
I - proteger bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e
os sítios arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos;
II - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, permitidas suas
alterações e supressões somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
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III - proteger a flora e a fauna, assegurando a diversidade das espécies, principalmente as ameaçadas de
extinção, fiscalizando a extração, captura, produção e consumo de seus espécimes e subprodutos,
vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade;
IV - estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas em áreas degradadas, objetivando,
especialmente, a proteção de encostas e de recursos hídricos, bem como a manutenção de índices
mínimos de cobertura vegetal;
V - promover o zoneamento ambiental do território, estabelecendo, para a utilização dos solos, normas
que evitem o assoreamento, a erosão e a redução de fertilidade, estimulando o manejo integrado e a
difusão de técnicas de controle biológico;
VI - garantir o monitoramento ambiental com a finalidade de acompanhar a situação real e as
tendências de alteração dos recursos naturais e da qualidade ambiental;
VII - garantir a todos amplo acesso às informações sobre as fontes e causas da poluição e da degradação
ambiental;
VIII - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilidade dos causadores de poluição ou
de degradação ambiental;
IX - estimular o desenvolvimento científico e tecnológico, a implantação de tecnologias de controle e
recuperação ambiental visando ao uso adequado do meio ambiente;
X - assegurar a participação da sociedade civil nos processos de planejamento e na decisão e
implementação da política ambiental;
XI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino.

O artigo 191 ressalta a importância da formação de consórcios entre os municípios para a
solução de problemas comuns relativos à proteção ambiental.
São definidas como áreas de preservação especial, e portanto não podem sofrer interferência
que implique em sua alteração: os manguezais, a vegetação de restinga quando fixadora de
dunas, as dunas, as encostas de morros com aclive superior a quarenta e cinco por cento, as
cabeceiras de mananciais, o entorno das lagoas, as margens dos rios e cursos d'água (art. 196).
Segundo o artigo 194:
Art. 194. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão, na forma da lei, o infrator às
sanções administrativas, com aplicação de multas progressivas nos casos de continuidade da infração ou
reincidência, nelas incluídas a redução do nível de atividade, a interdição e a demolição,
independentemente da obrigação de restaurar os danos causados.

O artigo 187 determina o relatório de impacto ambiental como exigência para a instalação,
operação e ampliação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, assegurando a participação da comunidade em todas as fases.
Em seu parágrafo 1°, garante a publicidade do estudo prévio do referido relatório.
No parágrafo 5° do mesmo artigo, é assegurado aos cidadãos “o direito de pleitear referendo
popular para decidir sobre a instalação e operação de obras ou atividades de grande porte e
de elevado potencial poluidor, mediante requerimento ao órgão competente, subscrito por no
mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município atingido.”
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Da Política de Recursos Hídricos e Minerais
A política de recursos hídricos e minerais, executada pelo Poder Público Estadual e
estabelecida por lei, destina-se a ordenar o uso e o aproveitamento racionais, bem como a
proteção dos recursos hídricos e minerais, obedecida a legislação federal (art. 258). A fim de
assegurar sua efetividade, o parágrafo 1° do mesmo artigo incumbe ao Estado:
I - instituir no sistema estadual do meio ambiente o gerenciamento e monitoramento da qualidade e da
quantidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
II - adotar a bacia hidrográfica como base de gerenciamento e considerar o ciclo hidrológico em todas as
suas fases;
III - promover e orientar a proteção e a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas, sendo
prioritário o abastecimento às populações;
IV - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões e os direitos de pesquisa e exploração de recursos
hídricos efetuados pela União no território do Estado.

O artigo 260 determina que a exploração de recursos hídricos no Estado não pode
comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural.
Em seu artigo 261, o Estado se compromete a compatibilizar a sua política de recursos hídricos
e minerais, a de irrigação e drenagem e a de construção de barragens e eclusas com os
programas de conservação do solo, da água e dos ecossistemas.
Zoneamento Ecológico Econômico/ES
O Programa Estadual de Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Espírito Santo (PEZEEES) foi instituído pelo Decreto Estadual N° 2086-R, de 01 de julho de 2008, com a finalidade de
implementar o ZEE-ES através de uma base organizada de informações, com os seguintes
objetivos (art. 1º):
I. contribuir para a definição de áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Espírito
Santo;
II. subsidiar a formulação de políticas de ordenação do território;
III. orientar os diversos níveis decisórios para a adoção de políticas convergentes com as diretrizes de
planejamento estratégico do país, propondo soluções de proteção ambiental e de desenvolvimento; e
IV. orientar os investimentos do governo e da sociedade civil segundo as peculiaridades das áreas
definidas como zonas e tratadas como unidades de planejamento, buscando a melhoria das condições
de vida da população e a redução dos riscos de perda do patrimônio natural.

Em seu art. 12, o Decreto afirma que o PEZEE-ES terá como órgão executor o IEMA – Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Cabe a este órgão a responsabilidade pelos
estudos integrados relativos aos recursos naturais e seus respectivos usos.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
O artigo 258 da Constituição Estadual, § 3°, dispõe que os municípios participarão com o
Estado da elaboração e da execução dos programas de gerenciamento dos recursos hídricos do
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seu território e celebrarão convênios para a gestão das águas de interesse exclusivamente
local.
Em seu artigo 262, a mesma Constituição determina que “constarão das leis orgânicas
municipais disposições relativas ao uso, à proteção, conservação e controle dos recursos
hídricos, superficiais e subterrâneos.”
Bom Jesus do Norte
O meio ambiente é tratado em seis artigos do capítulo VII da Lei Orgânica Municipal de Bom
Jesus do Norte.
No artigo 175 é destacada a responsabilidade do Município em definir o zoneamento e
diretrizes gerais de ocupação que assegurem a proteção dos recursos naturais, em
consonância com o disposto na legislação estadual pertinente.

4. ÁREAS DE INFLUÊNCIA
De acordo com as Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97, a área de influência de um dado
empreendimento é a “porção territorial passível de ser afetada direta ou indiretamente pelos
impactos ambientais decorrentes do empreendimento, em suas fases de projeto, implantação
e operação”.
Para a definição dessas áreas foram levados em consideração estudos anteriores
desenvolvidos na região, a existência de outros empreendimentos no rio Itabapoana e outros
fatores e aspectos importantes que serão detalhados a seguir.

4.1 AII – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
A Área de Influência Indireta (AII) corresponde ao território onde a implantação dos
empreendimentos impactará de forma indireta os meios físico, biótico e socioeconômico,
representada no Mapa da Área de Influência Indireta.
Para os meios físico e biótico, o Termo de Referência (TR) define sua delimitação como sendo a
porção da bacia hidrográfica do rio Itabapoana compreendida entre o eixo do barramento da UHE
Rosal e o reservatório da PCH Pedra do Garrafão.
Para o meio socioeconômico a AII compreende os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, no
Estado do Rio de Janeiro, e Bom Jesus do Norte, no Estado do Espírito Santo, uma vez que o
empreendimento está contido territorialmente nesses dois municípios.
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4.2 AID – ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
O TR define como Área de Influência Indireta (AID) a área que circunscreve a ADA e cujos
impactos incidam ou venham a incidir de forma direta sobre os recursos ambientais e sobre a
rede de relações sociais, econômicas e culturais em qualquer fase dos empreendimentos.
Foi adotado como recorte espacial para a AID do empreendimento para os meios físico e
biótico a superfície de drenagem imediata à PCH, partindo da premissa já consagrada da
utilização da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão do território (Mapa
da Área de Influência Direta – meios físico e biótico).
Uma vez que as dimensões do reservatório são reduzidas (perímetro, área, volume e cota
atingida), a AID englobará a área compreendida entre a última contribuição hídrica antes do
barramento do empreendimento até a primeira contribuição após a devolução da água ao
leito do corpo hídrico.
A área foi especificamente limitada à montante incluindo a sub-bacia do último afluente da
margem direita antes da barragem, desta seguindo pelos divisores topográficos até a jusante
do canal de fuga, onde é feita a devolução da água ao corpo hídrico, e fechando
imediatamente a jusante do primeiro afluente, também da margem direita, após o
empreendimento.
Para o meio socioeconômico foi considerada como AID a localidade conhecida por Macário de
Baixo, situada no bairro São João, pertencente ao município capixaba de Bom Jesus do Norte, a
cerca de 4 km e meio da futura barragem, e atravessada pela via de acesso a PCH (conhecida
como Rua Macário Francisco de Azevedo). A localidade de Macário está na AID por conter a via
de acesso dos veículos (caminhões) necessários à implantação do empreendimento (Mapa da
Área de Influência Direta – socioeconomia).
Neste perímetro, as propriedades rurais localizadas entre a localidade de Macário e o local do
empreendimento também foram consideradas AID, bem como as propriedades rurais
localizadas ao redor do empreendimento, situadas no município de Bom Jesus do Itabapoana.

4.3 ADA – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
A Área Diretamente Afetada (ADA) engloba, segundo o TR, as áreas destinadas à instalação da
infraestrutura necessária à implantação e operação dos empreendimentos, áreas inundadas e
respectivas áreas de preservação permanente – APP, conforme disposto na Resolução
CONAMA nº 302/2002; trechos afetados por redução de vazão, barramentos, diques, canais;
pontos de localização de obras civis decorrentes ou associadas ao empreendimento, como
vilas residenciais, alojamentos, canteiros de obras, vias de acesso aproveitadas ou novas, áreas
de empréstimo, bota-foras, linhas de transmissão e áreas de segurança impostas pela tipologia
dos empreendimentos (Mapa de Delimitação da Área Diretamente Afetada).
Devido à sua localização geográfica, a área é muito influenciada por fatores topográficos,
fatores de continentalidade e maritimidade, cobertura vegetal e, sobretudo, por fatores da
dinâmica meteorológica de macro e meso escalas, tais como as frentes-frias.
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Para o meio socioeconômico, foram consideradas pertencentes à ADA todas as propriedades
diretamente atingidas pelos empreendimentos.

ANEXO 1 – CTF DO EMPREENDEDOR
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ANEXO 2 – CTF DO REPRESENTANTE LEGAL DO EMPREENDEDOR
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ANEXO 3 – RESPOSTA DA ANA SOBRE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA A PCH
BOM JESUS
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ANEXO 4 – CERTIDÕES DE CONFORMIDADE DAS PREFEITURAS DE BOM JESUS DO
ITABAPOANA (RJ) E BOM JESUS DO NORTE (ES)
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6.1

MEIO FÍSICO

6.1.1 Clima e Condições Meteorológicas
62. Caracterizar o clima e condições meteorológicas da AII, considerando a dinâmica
atmosférica dominante, tanto do ar superior quanto da superfície, incluindo os sistemas de
circulação, perfil do vento, temperatura, umidade do ar e evaporação total, além de
parâmetros meteorológicos necessários para a caracterização do regime de chuvas.
O estudo do clima e das condições meteorológicas atuantes na Área de Influência Indireta – AII da PCH
Bom Jesus e entorno imediato foi realizado com base em dados secundários e bibliografia publicada, e
na análise das séries históricas dos seguintes parâmetros: regime de chuvas (precipitação e
pluviometria), temperatura do ar, umidade relativa do ar, nebulosidade, pressão atmosférica,
evaporação, insolação e regime de ventos (direção e velocidade).
Os fenômenos meteorológicos de grande intensidade, como o El Niño e La Niña, e suas respectivas
áreas de atuação foram abordados, citando períodos de avanço e principais consequências em
macroescala, segundo consulta indireta feita ao CPTEC-INPE, ao INMET e à bibliografia disponível.
A utilização de parâmetros climatológicos da Estação Meteorológica Convencional de Itaperuna e
Cachoeiro do Itapemirim feita junto ao INMET (2010), buscou a composição de uma série histórica de
dados utilizados para a caracterização do clima na AII do empreendimento, representada pelo trecho
da bacia hidrográfica do rio Itabapoana compreendido entre o eixo da UHE Rosal e o reservatório da
PCH Pedra do Garrafão (Tabela 1).
TABELA 1: Estação utilizada para análise e caracterização do clima – AII.
Estação

Localização
LAT
°

Itaperuna

21
21’00´´

Cachoeiro do
Itapemirim

20
51’00´´

°

LONG

Altitude
(m)

Código

Tipo de Estação

Órgão
Responsável

Período de
Coleta

123,6

83695

Convencional de
Superfície Meteorológica

INMET

1961-1990

77

83646

Convencional de
Superfície Meteorológica

INMET

1961-1990

°

41
54’00´´
°

41
06’00´´

Fonte: INMET, 2010b.

A escolha destas estações se deu pelas suas condições de localização geográfica-geomorfológica em
relação à PCH Bom Jesus (Mapa das Estações Meteorológicas), além da consideração da contribuição
hídrica das microbacias de drenagem ao sistema hidrelétrico, uma vez que não existem outras estações
meteorológicas mais próximas ao empreendimento que possibilitem inferências quanto à
caracterização climática local em relação aos parâmetros meteorológicos utilizados, de modo que
possam apresentar dados representativos para devida caracterização e classificação, em período
histórico de 30 anos, tempo mínimo necessário para que ocorram modificações consideráveis na

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 15

tipologia climática dominante, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, vinculada à
Organização das Nações Unidas.
Para a caracterização e análise do regime de ventos atuante na região do empreendimento foram
utilizados os dados coletados por estas estações, objetivando a construção de um mosaico geográficogeomorfológico e da dinâmica de ventos exercida sobre o espelho d’água a ser formado pelo
reservatório, buscando a análise da dinâmica de ondas (Efeito Fetch).
Os dados de vento utilizados foram registrados pelas mesmas estações durante o período de 19611990, com direção do vento coletado na velocidade máxima (m/s-1) em altura de 10m do solo, nos
seguintes horários: 00:00h, 6:00h, 12:00h e 18:00h. A compilação e análise destes resultaram em
tabelas que geraram anemogramas com o objetivo de um melhor entendimento e visualização da
frequência, direção e velocidade de procedência dos ventos na AII do empreendimento, buscando a
análise do efeito de ondas nas margens do reservatório a ser formado.

Circulação geral da atmosfera
A configuração do escoamento médio na baixa atmosfera da América do Sul e oceanos circunvizinhos
reflete os mecanismos da Circulação Geral da Atmosfera (CGA), notadamente pela presença de dois
anticiclones semi–estacionários: Anticiclone do Atlântico Sul e Anticiclone do Pacífico Sul.
Esses sistemas são co-responsáveis por parte das condições de tempo sobre o continente sulamericano, já que deles dependem os mecanismos de penetração de massas de ar provenientes do
Continente Antártico e a geração de sistemas de meso-escala continentais.
Um sistema de grande escala presente na América do Sul é o Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul
(ASPS). A circulação atmosférica na sua borda leste é induzida pela orientação da Cordilheira, cuja
direção predominante é sul–norte, estabelecendo assim, um escoamento induzido de ar frio e seco,
que associado à corrente fria de Humboldt determina uma condição de grande estabilidade
atmosférica em baixos níveis (VAREJÃO-SILVA, 2006).
Outro sistema que atua na América do Sul e diretamente no Brasil é o Anticiclone Subtropical do
Atlântico Sul (ASAS), também conhecido como Alta de Santa Helena ou Alta de Ascension, que
apresenta no mês de janeiro seu centro posicionado próximo a 25°S-20°W. Atua na parte leste do
continente sul-americano durante quase todo o ano, ocasionando, à exceção do oeste da Amazônia,
ventos de E a NE. A temperatura em seu interior é relativamente elevada, principalmente no verão,
pela intensa radiação solar incidente sobre o sistema (VAREJÃO-SILVA, 2006).
No inverno, o ASAS exerce uma maior penetrabilidade continental, influenciando os setores leste e
central do Brasil equatorial. Os estados da região Sudeste, também ficam sob seu domínio e em
condições de maior estabilidade atmosférica. O Anticiclone Continental (AC) constitui-se em outro
sistema típico semi-estacionário, que atua no interior do continente sul-americano nos meses de verão.
A Alta da Bolívia (AB) ocupa, preferencialmente, a Região Centro-Oeste, de 10°S a 25°S e de 52°W a
72°W, com centro posicionado em torno de 17°S-62°W. É gerada no verão a partir da liberação de calor
latente pelo forte aquecimento convectivo da atmosfera sobre a Região do Chaco, formando uma área
de baixa pressão denominada Baixa do Chaco, que afeta diretamente o sul da região Centro-Oeste e
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 16

parte do estado de São Paulo. No inverno, entretanto, a baixa continental posiciona-se no extremo
noroeste do continente sul-americano (VAREJÃO-SILVA, 2006).
No interior do continente, a presença da Baixa do Chaco gera uma extensa faixa de convergência com a
circulação proveniente do ASAS, condicionando a ocorrência de convergência de umidade nos baixos
níveis numa faixa orientada de noroeste para sudeste: a conhecida Zona de Convergência do Atlântico
Sul (ZCAS). A ZCAS tem sido ultimamente apontada, como um dos principais sistemas formadores de
precipitação, no verão, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.
As condições de tempo locais sofrem influências das perturbações ondulatórias, que migram e
modificam-se enquanto induzidas pela circulação atmosférica dominante. Tais sistemas, como as
frentes frias, são gerados na zona depressionária de latitudes médias e caracterizam-se por
movimentos no sentido Pólo–Equador, embora também, existam forças de componente oeste-leste
que promovem uma trajetória final predominante sudoeste-nordeste, com pequenas variações
sazonais em torno dessa trajetória.
No verão, as frentes frias deslocam-se, predominantemente, de sul-sudoeste para norte-nordeste,
enquanto no inverno seus deslocamentos tendem a ser de oeste-sudoeste para leste-nordeste. As
condições de tempo associadas a esses sistemas apresentam, normalmente, nuvens cumuliformes,
com precipitações nas suas bandas frontais.
As frentes quentes, assim como as chamadas linhas de instabilidade, ocorrem preferencialmente nas
latitudes tropicais, embora essas regiões estejam principalmente sujeitas aos mecanismos convectivos,
tendo nas nuvens cumuliformes, seus principais agentes potencias de ocorrência de tempo
meteorológico. No caso das frentes quentes, o ar quente é que substitui o ar frio na superfície e o
movimento é do Equador para os pólos, no sentido noroeste-sudeste.
Na situação em que a massa de ar frio não consegue avançar sobre a massa de ar quente, surge a
denominada Frente Estacionária. A precipitação associada a este sistema é geralmente fraca e de
origem estratiforme. Durante o verão, a nebulosidade frontal que chega ao sul do país associa-se à
nebulosidade da Baixa do Chaco, intensificando-se. Nessa época do ano, os sistemas frontais podem se
manter semi-estacionados no litoral da região Sudeste devido à presença de vórtices ciclônicos em
altos níveis na região Nordeste. A permanência dos sistemas frontais sobre essa região organiza a
convecção tropical nas regiões Central e Norte do Brasil e caracteriza a formação da Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (VAREJÃO-SILVA, 2006).
Os ciclones extra–tropicais são áreas de baixas pressões, típicas de latitudes médias, apresentando
circulação ciclônica com ventos intensos e grande índice pluviométrico. São mais comuns no inverno,
embora comecem a aparecer no outono e, ainda, sejam encontrados na primavera. É um sistema de
escala sinótica, cujo deslocamento predominante se dá de SWNE e de WE no Hemisfério Sul.
Os sistemas frontais atuam durante todo o ano sobre a América do Sul, com maior freqüência nas
latitudes mais altas e menor freqüência nas latitudes mais baixas, sendo um dos maiores causadores de
distúrbios meteorológicos sobre o Brasil. A interação entre a convecção tropical e um sistema frontal
ocorre, mais freqüentemente, quando este último encontra-se na faixa latitudinal entre 20°S e 35°S
(VAREJÃO-SILVA, 2006).
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Um Anticiclone Polar constitui-se numa massa de ar frio que tem origem sobre os continentes polares
em ambos extremos do globo. No Hemisfério Sul, apresenta circulação anti-horária, com ventos
divergentes à superfície orientados para a zona depressionária subantártica.
O Anticiclone Polar Migratório (APM) é caracterizado por ser uma extensa área de alta pressão,
constituída de ar muito frio, denso e seco. O APM não é estacionário e tampouco retrocede a sua
posição de origem. Tal sistema, depois de formado, pode invadir com rapidez o continente sulamericano. Apresenta um alto grau de estabilidade em sua porção central devido à subsidência,
proporcionando condições de céu claro e boa visibilidade. À medida que se desloca para latitudes mais
baixas, um APM absorve calor e umidade da superfície do mar, relativamente mais quente, mudando
gradativamente suas características iniciais e se tornando cada vez mais instável de acordo com sua
trajetória (VAREJÃO-SILVA, 2006).
Por outro lado, durante o inverno, pode-se notar, com mais nitidez, o contraste térmico entre as
massas de ar tropical e polar, separadas pela zona frontal no interior do continente. A passagem de
intensas massas polares migratórias no inverno pelo Sul e Centro-oeste do Brasil pode causar geadas
nessas regiões, principalmente, nas localidades situadas a grandes elevações e em fundos de vales.
Durante o inverno, um APM apresenta-se mais frequente e intenso e com dimensões superiores do que
apresenta normalmente no verão, outono e primavera. Ao atingir o continente, um APM sofre grandes
efeitos de atrito, face à topografia acidentada da superfície, sujeitando-se a freqüentes bloqueios em
seu deslocamento, enfraquecendo ou dissipando-se ao entrar em contato com a convergência da baixa
continental (Baixa do Chaco) ou com o ASAS (VAREJÃO-SILVA, 2006).
No verão, as frentes frias podem permanecer quase-estacionárias sobre a região sudeste do Brasil em
função do chamado bloqueio atmosférico. Como consequência, células convectivas de grandes
dimensões verticais passam a se organizar em faixas entre 15°S/20°S e 40°W/50°W, ocasionando
prolongadas precipitações de caráter intenso (VAREJÃO-SILVA, 2006).
Deve-se enfatizar ainda, que a frente polar quando em caráter quase–estacionário, pode apresentar
uma condição peculiar pós-frontal, como a ocorrência de precipitações de caráter leve e contínuo,
associada a uma nebulosidade estratiforme. Nessa situação prevalece uma circulação marítima, com
ventos predominantemente soprando do oceano para o continente nas regiões Sul e Sudeste.

Zona de convergência intertropical e massas de ar atmosférico
A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) forma-se nas áreas de baixas latitudes e consiste na região
de convergência dos ventos alísios provenientes do SE com os do NE, criando ascendência de massas de
ar normalmente úmidas. Dinamicamente, a ZCIT está associada a uma faixa de baixa pressão e
convergência do escoamento nos baixos níveis da atmosfera, a qual promove as condições favoráveis
ao movimento ascendente e conseqüente presença de nebulosidade e precipitação.
A ZCIT, acompanhando o Equador Térmico (isoterma da máxima temperatura do globo que segue pelas
massas d’água dos oceanos, adentrando os continentes) sobre a América do Sul, se desloca
aproximadamente 5°S no mês de março e 10°N em setembro (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007).
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A posição da ZCIT sobre o continente condiciona a pluviosidade regional. No caso da América do Sul e
Brasil, devido ao fato de a posição da ZCIT ser predominantemente sobre os oceanos, é observado que
seu mecanismo modifica-se conforme se apresentam anomalias na temperatura da água, sendo
diretamente influenciada pelos fenômenos de El Niño e La Niña.
Outro fator climático importante para incremento ou declínio do índice de precipitação em dada região
está relacionado às Massas de Ar Atmosférico. Tais massas são classificadas de acordo com seu local de
origem em continentais e oceânicas, e segundo suas características de temperatura e umidade (secas,
úmidas, quentes e frias).
A Massa Equatorial do Atlântico Norte e a do Atlântico Sul (respectivamente mEan e mEas), quentes e
úmidas, têm seu centro de origem no Oceano Atlântico, formadas nos anticiclones dos Açores (ao
norte) e Santa Helena (ao sul), sendo atraídas para o continente devido à diferença de pressão entre
este e o oceano. A mEan atua principalmente na porção litorânea da Amazônia e do Nordeste em
alguns momentos do ano, e a mEas no extremo leste da América do Sul. A maior amplitude de
precipitação ocorre no verão, quando o anticiclone dos Açores é impulsionado para sul pelo ar frio
vindo do Hemisfério Norte, o que faz com que a mEan entre em contato com o ar quente reinante da
ZCIT (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007).
A Massa Equatorial Continental (mEc), caracterizada pela elevada temperatura e umidade, é formada
pela convergência dos ventos alísios ou doldrums para a porção centro-ocidental da Planície
Amazônica, onde ocorre o encontro dos ventos quentes formados no Equador Térmico com a
quantidade elevada de evapotranspiração da floresta atribuindo-lhe umidade (MENDONÇA & DANNIOLIVEIRA, 2007).
A Massa Tropical Atlântica (mTa), quente e úmida, formada sobre o Oceano Atlântico, nas imediações
do Trópico de Capricórnio, exerce enorme influência sobre a parte litorânea do Brasil, conferindo ainda
mais umidade atmosférica e calor. Sua maior contribuição advém no período de verão, cujos ventos de
leste e sudeste trazem maior expressividade às características de tropicalidade inerente à região.
Já a Massa Tropical Continental (mTc), quente e seca, se origina na Depressão do Chaco e abrange uma
área de atuação muito limitada, permanecendo em sua região de origem durante quase todo o ano,
não impondo modificações perceptíveis no litoral sul e sudeste do Brasil.
A Massa Polar Atlântica (mPa), fria e úmida, forma-se nas porções do Oceano Atlântico próximas à
Patagônia. Atua mais no inverno e início da primavera, quando adentra o continente, através do litoral
sul da Região Sudeste ou do interior dos Pampas Gaúchos, sob a forma de frentes-frias, provocando
chuvas e queda de temperatura, além de precipitações de granizo na Região Centro-Oeste e do
fenômeno da Friagem na região da Amazônia Oriental.

El Niño e La Niña
O fenômeno El Niño, de caráter atmosférico-oceânico, é caracterizado pelo aquecimento anômalo das
águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical Oriental. O aquecimento e o subsequente resfriamento
num episódio típico de El Niño duram de 12 a 18 meses. A evolução típica do fenômeno mostra uma
tendência de iniciar-se no começo do ano, atingindo sua máxima intensidade durante dezembro
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daquele mesmo ano e janeiro do ano seguinte, vindo a se enfraquecer na metade desse segundo ano
(MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007; CPTEC-INPE, 2010).
Este fenômeno ocorre devido à conjunção entre um componente oceânico e outro atmosférico. A
variação da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) influencia diretamente a circulação regional e por
consequência a circulação global, com fluxos anômalos de calor e vapor d’água, causando perturbações
na atmosfera, acarretando valor negativo ou positivo no Índice de Oscilação Sul (IOS).
O aumento dos fluxos de calor sensível e de vapor d’água para a atmosfera, ocasionado pelas elevações
das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical, provoca mudanças na circulação atmosférica e na
precipitação em escala regional e global, que, por sua vez, provocam mudanças nas condições
meteorológicas e climáticas em várias partes do mundo, a partir da mudança nos padrões de vento,
afetando assim, os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias (CPTEC-INPE, 2010).
A Figura 1 representa os principais arranjos e consequências do fenômeno El Niño no mundo.

FIGURA 1: Características globais – El Niño. Fonte: CPTEC (2010).
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O resfriamento anômalo da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Pacífico Tropical que resulta
do fenômeno La Niña, fenômeno oceânico-atmosférico, torna a Célula de Walker, responsável pela
circulação atmosférica local, mais “alongada” lateralmente e bipartida, caracterizando incremento no
índice pluviométrico nas áreas de convectividade e decréscimo nas áreas de movimento descendente
da Célula de Walker (Figura 2).

FIGURA 2: Condições de circulação do ar na célula de Walker. Fonte: CPTEC-INPE (2010)
Na região Sudeste do Brasil, em decorrência do fenômeno, há uma diminuição nas temperaturas
médias do ar no período dezembro-fevereiro, enquanto no período de junho-agosto há uma
diminuição nos índices pluviométricos, acarretando na intensificação de regime pluviométrico já
deficiente em algumas áreas (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007; CPTEC-INPE, 2010).
A Figura 3 representa os principais arranjos e consequências do fenômeno La Niña no mundo.
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FIGURA 3: Características globais - La Niña. Fonte: CPTEC (2010).
Durante a fase quente da TSM (ocorrência de El Niño) as massas de ar se deslocam do Pacífico Oeste
para o Pacífico Central, enquanto que em sua fase fria a morna (ocorrência de La Niña), estas massas
têm seu deslocamento para o Pacífico Oeste. Contudo, tal processo não acontece exatamente desta
forma em todos os anos de ocorrência dos fenômenos climáticos, podendo apresentar variações,
devido ao aquecimento global (CPTEC-INPE, 2010).
Os eventos de El Niño e La Niña tem uma tendência a se alternar a cada 3-7 anos. Porém, de um evento
ao seguinte o intervalo pode mudar de 1 a 10 anos, cujas intensidades variam bastante de caso a caso.
Algumas vezes, os eventos de El Niño e La Niña tendem a ser intercalado por condições normais de
temperatura do Oceano Pacífico e de circulação da Célula de Walker (CPTEC-INPE, 2010).
Na Tabela 2 estão apresentados os períodos de ocorrência dos fenômenos de El Niño e La Niña e suas
respectivas intensidades.
TABELA 2: Ocorrências e intensidades – El Niño E La Niña.
El Niño

La Niña

1877 - 1878
1896 - 1897

1888 – 1889
1899

1886
1906 - 1908

1903 - 1904
1909 - 1910

1902 - 1903
1911 - 1912

1905 – 1906
1913 – 1914

1916 - 1918
1928 - 1929

1924 - 1925
1938 - 1939

1918 - 1919
1925 - 1926
1939 - 1941

1923
1932
1946 – 1947

1949 - 1951
1964 - 1965
1973 - 1976

1954 - 1956
1970 - 1971
1983 - 1984

1951
1957 - 1959

1953
1963

1984 - 1985
1995 - 1996

1988 - 1989
1998 - 2001

1965 - 1966
1972 - 1973
1977 - 1978

1968 – 1970
1976 – 1977
1979 – 1980

2007 - 2008
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1982 - 1983
1990 - 1993

1986 – 1988
1994 – 1995

1997 – 1998
2004 - 2005
2009 - 2010

2002 – 2003
2006 – 2007

Fonte: CPTEC-INPE, 2010. Legenda:

Forte

Moderada

Fraco

Através da análise da Figura 4 é possível denotar o aumento da intensidade e dos períodos de
ocorrência conjugada dos fenômenos de El Niño e La Niña na região do Oceano Pacífico denominada
NINO 3. Nos anos de 1997/98, com ocorrência de El Niño de forte intensidade, a TSM oscilou entre 0,5o em janeiro/97 e -1,2o em dezembro/98, atingindo intensidade máxima em janeiro/98, com 3,9°C.
Em 2007/2008, anos de maior intensidade de La Niña, a variação na temperatura da água de superfície
oscilou entre aproximadamente -0,5o em janeiro/07 e -0,1o em dezembro/08, apresentando menor
temperatura absoluta de -1,6°C em novembro/07 (Primavera e Verão) (CPTEC-INPE, 2010).

FIGURA 4: Eventos conjugados de El Niño e La Niña na região NINO 3. Fonte: CPTEC-INPE (2010).
Os últimos episódios de El Niño observados tiveram duração perdurando de 6 a 15 meses, já os efeitos
do fenômeno climático La Niña têm atingido duração média de 5 meses a 2 anos (CPTEC-INPE, 2010).
No episódio 1997-98 do El Niño, considerado pela Organização Meteorológica Mundial, como o mais
intenso da história, os mecanismos atmosféricos estabelecidos se mantiveram até abril/maio de 1998
com intenso vigor, impedindo que as massas polares ultrapassassem o Sul do Brasil, o que levou a
inundações no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, bem como a alteração dos mecanismos de
precipitação regular sobre o Nordeste brasileiro, entre fevereiro e maio, levando à uma seca extrema a
grande parte daquela região (CPTEC-INPE, 2010).
O episódio de El Niño ocorrido em 2006-2007 assolou áreas das regiões Sul e parte do Sudeste do
Brasil, provocando grandes inundações e chuvas torrenciais, também ocasionadas pelo impedimento
do deslocamento das massas polares (mPa) pela denominada Corrente de Jato, formada por ventos
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muito quentes e úmidos provenientes da zona da Floresta Equatorial Amazônica, alcançando altas
latitudes a partir do corredor orográfico formado pela Cordilheira dos Andes até a região do Deserto do
Atacama, partindo daí, paralelamente ao paralelo de 30°S (Trópico de Capricórnio), em direção ao
oceano Atlântico, mais frio e seco (CPTEC-INPE, 2010).
Este episódio do El Niño foi seguido por um intenso episódio de ocorrência de La Niña, em 2007-2008,
que acarretou em chuvas acima dos índices normais para o Nordeste Brasileiro e intensa seca na Região
Sul, acompanhada de diminuição das médias das temperaturas nas regiões Sul e Sudeste (CPTEC-INPE,
2010).
Segundo dados recentes do CPTEC-INPE (2011), as condições do Pacífico Equatorial mostram a
continuidade da La Niña, uma vez que os campos oceânicos e atmosféricos observados mostram a
permanência do fenômeno, estabelecido desde junho de 2010. Persistem as anomalias de até -2°C, na
região do Pacífico Leste, associadas a ventos alísios mais intensos que o normal na região do Pacífico
Oeste, caracterizando o episódio do fenômeno com intensidade moderada a forte, já que as águas
superficiais no Atlântico Norte permanecem mais aquecidas.

Caracterização climática da região sudeste
A região Sudeste apresenta uma alta variedade climática, em função de sua posição latitudinal, da
topografia bastante acidentada e da influência dos sistemas permanentes e semipermanentes,
sistemas ondulatórios e sistemas de escala regional ou mesoescala.
O relevo da região apresenta elevações, ondulações e é escarpado. A presença das montanhas
contribui para a formação de um clima predominantemente tropical, com mudanças sazonais
significativas.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, cujas características
climatológicas regionais se dão segundo a classificação de KÖPPEN (1948), as médias anuais de
temperatura na região Sudeste oscilam entre 19° e 28°C, exceto na zona subtropical, onde os valores
variam de 17° a 19°C, e nas serras, onde os valores oscilam entre 15° e 20°C. Já nos trechos litorâneos,
as temperaturas médias anuais variam entre 21° e 24°C.
No entanto, como as características climáticas são condicionadas pela conjunção de fatores endógenos
atmosféricos, topográficos e em relação à proximidade de massas d’água, além de fatores antrópicos,
tais como a diferença entre a cobertura de solo capeada por pavimentação (de ruas e/ou construção de
prédios) e a coberta por vegetação, pelas Normais Climatológicas do período de 1961-1990 do Instituto
Nacional de Meteorologia – INMET (2010a), as temperaturas médias anuais oscilaram entre 18° e 26°C
na região Sudeste como um todo.
No verão, devido a maior intensidade e duração do período diurno, as temperaturas médias variam de
21 a 27°C, com maiores valores nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, oeste de São Paulo e
parte leste de Minas Gerais, principalmente onde as máximas médias apresentam valores de 33 a 36°C.
Contudo, no inverno, os números caem para o intervalo de 12 a 21°C. Neste caso, cabe destacar as
baixas temperaturas nas cidades de Campos do Jordão e Itatiaia, as quais contribuem para uma
diminuição destes valores médios, principalmente no inverno onde as mínimas médias oscilam entre 6
e 9°C, devido principalmente à altitude elevada em que as mesmas se encontram.
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A distribuição da precipitação da região Sudeste é bastante heterogênea, uma vez que, para as regiões
de clima tropical úmido são esperadas precipitações anuais inferiores a 2000 mm anuais, com duas
estações bem definidas, a seca e a chuvosa, esta última no verão, refletindo a maior influência da
massa equatorial continental (MEC) e as peculiaridades orográficas. Nas porções de clima tropical de
altitude, a média de precipitação é de aproximadamente 1500 mm anuais, enquanto nos trechos
subtropicais variam entre 1250 e 2000 mm. Nas Zonas Litorâneas e escarpas da Serra do Mar, a
influência do ASAS induz a uma redução dos valores de precipitação, cuja distribuição torna-se mais
regular do que nas serras (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007).
A precipitação anual varia de 900 a 2000 mm/ano, sendo as regiões no entorno das divisas dos estados
de São Paulo e Minas Gerais, aquelas onde são registrados os maiores valores de precipitação em um
ano, especialmente no verão, variando de 240 a 320 mm no mês de janeiro. O norte de Minas Gerais
começa a sofrer a influência do clima semi-árido da Região Nordeste e apresenta os menores índices
pluviométricos do Sudeste.
A caracterização climática da Região Sudeste também pode ser estabelecida a partir da análise
descritiva dos mecanismos de circulação e de geração de fenômenos meteorológicos associados aos
parâmetros estatísticos médios dos principais parâmetros, e pelos critérios de classificação de KÖPPEN.
A classificação de KÖPPEN (1948) é baseada nos valores médios de temperatura do ar (coletados
mensal e anualmente, além das médias do mês mais frio e do mais quente) e de precipitações
pluviométricas, porém sua sazonalidade não caracteriza completamente as condições ambientais de
uma região, embora forneça uma descrição útil dos aspectos climáticos.
De acordo com KÖPPEN, a região Sudeste apresenta os seguintes tipos climáticos:
Aw: Tropical Úmido com chuvas no verão ou outono, temperaturas elevadas e inverno seco – Abrange
parte do litoral e norte/noroeste do Rio de Janeiro, litoral do Espírito Santo, oeste de São Paulo e parte
de Minas Gerais;
Cwa: Tropical de altitude com chuvas de verão, temperaturas moderadas e verões quentes – Abrange
grande parte de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, e Região Serrana e Centro Sul do Rio de Janeiro
e Espírito Santo;
Cwb: Tropical de altitude com chuvas de verão, invernos frios e verões brandos – Abrange os pontos
mais elevados da Serra da Mantiqueira no sudeste de Minas Gerais e nordeste de São Paulo);
Cfa: Subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões quentes – Abrange a parte sul de
São Paulo;
Cfb: Subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões brandos – Abrange parte de São
Paulo.

AII - Caracterização climática
A Área de Influência Indireta da PCH Bom Jesus compreende parte da bacia hidrográfica do rio
Itabapoana que, mesmo possuindo uma grande área de drenagem na porção delimitada para este
estudo, não se evidencia uma marcante diversidade climatológica, uma vez que se encontra
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inteiramente em áreas de topografia suave e rebaixada, localizada entre os contrafortes da Serra do
Mar naquele trecho, e as planícies litorâneas da baixada campista e sul capixaba.
Particularmente, esta área da bacia hidrográfica do rio Itabapoana apresenta clima tropical úmido (Aw)
com chuvas de verão e inverno seco, e temperaturas elevadas da primavera ao outono (KÖPPEN,
1948).

Parâmetros meteorológicos atuantes
Para a análise climática da AII da PCH Bom Jesus e entorno imediato da bacia hidrográfica do rio
Itabapoana foram utilizados os dados das estações Itaperuna/RJ e Cachoeiro do Itapemirim/ES,
conforme explicitado anteriormente.
Os parâmetros climatológicos utilizados buscam demonstrar a dinâmica meteorológica local, baseada
na tipologia climática atuante, definida pela classificação de KÖPPEN (1948). Para tanto, foram
caracterizados separadamente, apresentando ao final, uma análise conjunta dos mesmos, com o
objetivo de corroborar o tipo climático dominante na região e entorno imediato a AII da PCH Bom
Jesus.

Temperatura do Ar
A temperatura do ar constitui-se em um parâmetro de interesse para os estudos que dizem respeito ao
meio ambiente. Basicamente, reflete os resultados dos impactos energéticos da radiação solar sobre o
sistema superfície-atmosfera combinados com aspectos astronômicos e dinâmicos de micro, meso e
macroescalas.
Particularmente, a avaliação do comportamento das temperaturas médias ao longo do ano permite a
identificação da sazonalidade, em função da plotagem das curvas referentes às médias das máximas
temperaturas, médias compensadas e médias das mínimas temperaturas a partir das informações de
cada mês. As curvas resultantes dos valores das médias das máximas e mínimas temperaturas
apresentam estreita correlação com as curvas das médias compensadas e as de valores relativos
máximos e mínimos.
De modo geral, as temperaturas do ar na AII da PCH Saltinho do Itabapoana e entorno podem ser
caracterizadas, de acordo com os dados do INMET para o período de 1961-1990 (2010a), com valores
da temperatura média compensada variando entre 22 e 24°C anuais, tendo a temperatura máxima
variação entre 29 e 31°C, e a mínima uma variação de 18 a 20°C.
Nos dados registrados pelas estações utilizadas, a temperatura média máxima do ar oscilou entre 30,6°
e 33,4°C durante os meses de verão – dezembro a fevereiro –, 28,4° a 33,1°C nos meses que
compreendem outono e primavera, e 26,9° a 28,2°C durante o inverno – junho a agosto (Figura 5).
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FIGURA 5: Temperatura máxima absoluta. Fonte: INMET (2010b).

Em relação às temperaturas médias mínimas, seus valores oscilaram entre 21° e 22,2°C no verão, 17,4°
e 21,8°C durante outono e primavera, e 15° a 16,8°C no inverno (Figura 6).
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FIGURA 6: Temperatura mínima absoluta. Fonte: INMET (2010b).

As temperaturas médias compensadas da região apresentaram valores sempre superiores a 24,9°C
para o verão, intervalos de 21,8° a 26,2°C para o outono e 22,2° a 24,4°C na primavera e valores que
oscilaram entre 20° e 21,3°C para o inverno (Figura 7).
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FIGURA 7: Temperaturas médias compensadas. Fonte: INMET (2010b).

Esses valores médios, evidentemente, são apenas climatologicamente referenciais, pois, numa situação
cotidiana, os mecanismos de circulação atmosférica interferem sobremodo nos valores registrados,
elevando as temperaturas quando em situações de domínios de ar tropical e circulação de ar do setor N
ou diminuindo acentuadamente as mesmas quando sob domínio de massa polar migratória (mPa) e
ventos do setor S/SE. No caso de locais mais elevados topograficamente, em situação de não-saturação
do ar, deve-se considerar a redução da temperatura com a altitude, segundo a razão de 0,65°C para
cada 100m.
Umidade Relativa do Ar
Os valores de umidade relativa do ar são inversamente proporcionais à evapotranspiração e
dependem, regionalmente, dos processos de aquecimento ou resfriamento do ar, transporte horizontal
de vapor d’água e precipitações. Em situações de intensas frentes-frias acompanhadas de chuvas ou de
frentes-frias estacionárias com chuvas, os valores de umidade relativa do ar podem sofrer acentuadas
elevações até a saturação.
Nas Normais Climatológicas para o período de 1961-1990, a média da umidade relativa do ar
apresenta-se no intervalo entre 75 e 80% (INMET, 2010a).
Para o caso da área localizada no entorno direto da AII da PCH Saltinho do Itabapoana, as variações
inter-mensais podem atingir até 7%. As diferenças sazonais são marcantes, porém pouco acentuadas,
com máxima registrada de 81% em maio e mínima de 74% em agosto.
Para as estações utilizadas, a umidade relativa do ar apresentou intervalo de 76 a 80% para o verão
(dezembro a fevereiro), 76 a 81% para outono (março a maio), 74 a 80% durante o inverno (junho a
agosto) e intervalo de 75 a 79% para a primavera (Figura 8).
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FIGURA 8: Umidade relativa do ar. Fonte: INMET (2010b).
A distribuição da umidade relativa do ar de forma não similar durante todo o ano registrada pelas
estações utilizadas, se dá graças ao seu caráter de continentalidade porém de topografia não muito
elevada e relevo suavemente ondulado, cuja massa de terra aquece mais facilmente, devido ao seu alto
calor específico, gerando movimentos de ascensão de massas de umidade.
Essas massas de umidade, ao ascender à atmosfera, formam as nuvens responsáveis pelas
precipitações, cujas chuvas são denominadas de convectivas, já que são formadas por movimentos de
convecção ascendentes.
As diferenças mensais registradas pelas estações, cujos valores absolutos da estação Cachoeiro do
Itapemirim são, em média, 2% acima dos valores de Itaperuna, está atrelado à maior movimentação do
relevo no município do Espírito Santo, apresentando mais áreas de serrotes com cumeadas alinhadas
cuja evapotranspiração realizada pela cobertura vegetal de mata é também maior, influenciando
diretamente na quantidade total de umidade do ar reinante local.
Evaporação ou Evapotranspiração Total
O parâmetro “evapotranspiração total” dá indicações da transferência de água do solo, subsolo e
vegetação para a atmosfera. Este parâmetro tem seus valores inversamente proporcionais aos valores
apresentados pela umidade relativa do ar, uma vez que esta refere-se à quantidade de vapor d’água
disponível na atmosfera.
De acordo com dados das Normais Climatológicas para o período 1961-1990, o índice de
evapotranspiração total anual para a região de entorno da AII da PCH Saltinho do Itabapoana está no
intervalo de 800 a 1200 mm (INMET, 2009a).
Conforme pode ser verificado na Figura 9, os valores de evapotranspiração registrados pelas estações
Itaperuna e Cachoeiro do Itapemirim foram sempre superiores a 67 mm durante os anos observados,
definindo nitidamente uma marcante sazonalidade. A máxima evapotranspiração assinalada para os
meses de primavera-verão está associada ao maior aquecimento das massas de terra e da cobertura
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vegetal. Já os meses de inverno, ao contrário, apresentam os menores valores de evapotranspiração,
em virtude do menor aquecimento solar.
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FIGURA 9: Evaporação total média. Fonte: INMET (2010b).
As maiores médias mensais apresentadas pela Estação Itaperuna devem-se à maior área de superfície
exposta à radiação solar, já que está localizada em área de relevo mais plano. Em contrapartida, o
relevo mais movimentado, apresentado pela área onde está localizada a Estação Cachoeiro do
Itapemirim, faz com que a superfície de incidência direta dos raios solares seja menor, sendo também
estes raios incididos por um período de tempo mais curto, devido à condição topográfica de relevo
mais ponteagudo (serras e morros).
A evaporação medida apresenta valores mais elevados de janeiro a março e menos elevados entre abril
e julho, sendo de 990mm e 1301mm a evaporação média anual para as estações de Cachoeiro do
Itapemirim e Itaperuna, respectivamente.
Insolação Total
O número de horas de brilho solar (insolação) em cada mês do ano é função não somente da
nebulosidade existente, mas também do período dito diurno dos dias (mais longos no verão e mais
curtos no inverno).
A insolação é concebida como o número de horas e décimos de horas de brilho solar incidente sobre
um anteparo disposto horizontalmente à superfície. Depende, porém, além dos fatores astronômicos,
da nebulosidade e do livre horizonte na trajetória solar do poente ao ocaso.
Nas Normais Climatológicas para o período de 1961-1990, a média da insolação apresenta-se no
intervalo entre 2200 e 2400 horas (INMET, 2010a).
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De acordo com a Figura 10, a insolação incidida, observada no período analisado pelas estações,
apresentou pouca oscilação, sem, no entanto, demonstrar grandes disparidades quanto aos demais
parâmetros apresentados para uma caracterização climática.
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FIGURA 10: Insolação total anual. Fonte: INMET (2010b).
A queda na insolação registrada para os meses de setembro a dezembro deve-se à elevação da
cobertura de nuvens (nebulosidade) observada para o mesmo período, provavelmente causado pela
formação de chuvas frontais, graças à incidência de frentes-frias na região, associadas às chuvas
convectivas ou de verão.
Nebulosidade Total
O interesse de se conhecer o regime de nebulosidade numa região diz respeito basicamente às
possíveis interferências que estas podem causar ao recebimento/retenção de energia radiativa, bem
como às características das precipitações locais e às condições de evapotranspiração.
Segundo as Normais Climatológicas de 1961-1990 a nebulosidade média para a AII da PCH Saltinho do
Itabapoana oscilou entre 5 e 7 décimos no período observado (INMET, 2009a).
Para as estações analisadas, a variação de nebulosidade média ao longo do ano pode ser constatada
por meio da existência de uma sutil variação sazonal, consoante às variações de insolação. Verifica-se
que o período de menor nebulosidade compreende o trimestre junho-agosto, que apresenta também
maior estabilidade (valores de 7 e 4 décimos, respectivamente) e menor precipitação total acumulada
(Figura 11).
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FIGURA 11: Nebulosidade total anual. Fonte: INMET (2010b).
De outubro a dezembro, porém, os valores de nebulosidade são máximos, chegando a 7 décimos para
as estações, o que reflete a maior evapotranspiração continental e também o forçamento dos sistemas
transientes na formação e manutenção de nuvens na região.

Pressão Atmosférica
Sob o ponto de vista dinâmico, a pressão atmosférica é um importante elemento de caracterização dos
sistemas de circulação de larga e meso-escalas.
As variações temporais da pressão atmosférica se dão associadas a ciclos bem definidos e às incursões
do ar com distintas características termodinâmicas. Numa base diária, pequenas variações ocorrem por
conta da chamada “maré barométrica”, resultando em dois momentos de máximos valores relativos
entre dois outros momentos de mínimos relativos.
Sazonalmente, os valores de pressão atmosférica são maiores no inverno que no verão, graças à
interação de diversos fatores, tais como a posição relativa do sol no Hemisfério Norte - proporcionando
energia solar incidente de menor intensidade e, por conseguinte, menor convecção continental, e às
maiores intensidades das massas polares migratórias de origem Antártica. No verão, o aquecimento
solar mais intensificado incidindo sobre a superfície, cria movimentos verticais ascendentes, que
podem ou não formar nuvens, contrapondo-se ao peso do ar atmosférico acarretando na redução da
pressão atmosférica sobre a superfície. Na prática meteorológica, a pressão atmosférica é reduzida ao
nível do mar para eliminar os efeitos de altitude e torná-la comparável espacialmente, bem como para
permitir a identificação das configurações dos sistemas atmosféricos.
Em série histórica referente à pressão atmosférica da AII e entorno, este parâmetro climático pouco
modificou, considerando o período em questão para ambas as estações utilizadas (Figura 12). Os
maiores valores de pressão no inverno devem-se às massas de ar migratórias, procedentes das regiões
polares, tipicamente incidentes durante esta época do ano, atreladas ao consequente resfriamento das
massas atmosféricas atuantes no Hemisfério Sul.
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FIGURA 12: Pressão atmosférica. Fonte: INMET (2010b).
A diferença de valores de pressão, notadamente visível entre as estações de Cachoeiro do Itapemirim e
Itaperuna devem-se exclusivamente à sua localização topográfica, uma vez que este parâmetro
meteorológico é inversamente proporcional à elevação altimétrica.
Chuvas: Precipitação e Pluviometria
As precipitações pluviométricas que atingem a região da AII da PCH Bom Jesus estão associadas a
diversos mecanismos atmosféricos, tais como: frentes-frias (durante todo o ano, sendo que mais
acentuadas durante o inverno), linhas de instabilidade (no período primavera-verão) e formações
convectivas regionais (nos períodos de final de primavera, verão e início de outono) originadas por
sistemas de circulação da atmosfera provenientes do subquadrante N/NW.
As entradas de frentes-frias, normalmente, são de caráter mais intenso para chuvas e, principalmente,
ventos, após o sistema frontal adentrar diretamente pela Baía de Guanabara, rompendo o relevo
escarpado da Serra do Mar atingindo a região, ou pela incidência direta através do Oceano Atlântico.
Nas Normais Climatológicas do período 1961-1990, a precipitação total acumulada apresenta um valor
cujo intervalo varia entre 1050 e 1250 mm para a região e entorno (INMET, 2010a).
De acordo com a Figura 13, as precipitações registradas pelas estações Itaperuna e Cachoeiro do
Itapemirim apresentam uma oscilação bastante brusca em relação à distribuição de chuvas,
caracterizando visivelmente a sazonalidade regional, com duas estações bem definidas. Entre os meses
de novembro e janeiro (período sazonal úmido), o volume de chuvas registrado esteve sempre acima
dos 117,7mm/mês, alcançando um máximo de 203,1mm em dezembro. Já os meses de junho a agosto
(período sazonal seco), este volume oscilou entre 24,4 e 43,9mm/mês, estando porém abaixo do
volume mínimo (50mm) que caracteriza em período de estiagem.
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FIGURA 13: Precipitação total acumulada. Fonte: INMET (2010b).

Sazonalmente, tomando alguns meses representativos para cada estação do ano, a variação
climatológica anual de precipitação pode ser caracterizada, assim, pelos valores médios para as
estações Cachoeiro do Itapemirim e Itaperuna, respectivamente: janeiro (verão): 117,1mm e 158,7mm;
abril (outono): 99,3mm e 92,9mm; julho (inverno): 43,9mm e 31,3mm; outubro (primavera): 120,4mm
e 114,7mm; total anual: 1086,3mm e 1134,9mm.
Quando analisadas em separado, as estações utilizadas apresentam valores de precipitação
diferenciados, em relação aos períodos úmido e seco. A estação Cachoeiro do Itapemirim apresenta
valores absolutos de pluviosidade mais elevados para o período seco (maio a setembro) devido às
chuvas orográficas locais, cujo relevo impede que a umidade proveniente do mar se precipite nas
porções interiores do continente, fazendo com que esta fique presa na encosta barlavento do relevo.
Em contrapartida, a estação Itaperuna apresenta valores absolutos de pluviosidade concentrados no
período úmido (novembro a janeiro) devido, principalmente, às chuvas convectivas ou de verão.
Em relação aos volumes de precipitação máxima em 24h (Figura 14), de modo geral, a estação
Cachoeiro do Itapemirim apresenta os maiores volumes na maior parte do ano, sendo o pico registrado
em abril (168mm) explicado pelo fato deste ser um mês de transição entre os períodos anuais de
estiagem e maior concentração pluviométrica, erroneamente atribuído ao mês de março, cujas “águas
fecham o verão”.
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Precipitação Máxima em 24h (mm)
200

mm

150
100
50
0
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Mês
Estação Cachoeiro do Itapemirim

Estação Itaperuna

FIGURA 14: Precipitação máxima em 24h. Fonte: INMET (2010b).
Para melhor ilustrar a distribuição dos índices pluviométricos relacionados às curvas de temperatura do
ar na região da AII da PCH Bom Jesus, foi elaborado um Climograma local (Figura 15).

Climograma
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FIGURA 15: Climograma região da AII. Fonte: INMET (2010b).

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 35

ºC

20

150

Segundo a análise do climograma, nota-se nitidamente que na área da bacia do rio Itabapoana tem-se
uma sazonalidade marcante em relação às temperaturas médias, consoante às duas estações bem
definidas, já que estas se mantêm elevadas durante a maior parte do ano, estando acima dos 20°C,
apresentando temperatura entre 20 e 21,3°C apenas no inverno, período em que o total de chuvas
também diminui na região. Os volumes pluviométricos precipitados apresentam característica normal
para a região, visto que o clima tropical úmido (Aw) atuante nesta faixa de relevo tem inverno seco e
verão chuvoso com temperaturas sempre acima dos 25°C.
Desta forma, conclui-se que a distribuição da pluviosidade mostra-se sazonalmente bem delineada,
com períodos mais chuvosos nos meses de verão e mais secos nos meses de inverno, comportamento
característico do regime climático tropical úmido.

Dinâmica de Ventos: Direção e Velocidade
Para melhor caracterizar a área de estudo, é necessário observar os mecanismos de circulação dos
ventos para as diversas estações do ano e níveis de pressão sobre todo o globo terrestre.
A direção e a velocidade dos ventos estão associadas às diversas escalas de circulação atmosférica e
apresentam significativas interatividades espaciais, bem como nítidas variabilidades temporais.
De modo geral, predominam os regimes locais na área litorânea até certa porção do continente,
compreendida entre a faixa litorânea e o início das escarpas de falha da Serra do Mar, visto que as
massas de água e de solo apresentam diferentes capacidades caloríficas quanto à retenção/dispersão
de calor, influenciando diretamente na temperatura e umidade do ar reinante no local. Entre as
superfícies intramontanas das serras do Mar e da Mantiqueira ocorre o predomínio de ventos
procedentes do ASAS durante a maior parte do ano.
Estes parâmetros são de extrema relevância, por exemplo, nas avaliações da poluição do ar nas
diversas escalas (local, regional ou global), pois deles resultam, respectivamente, o sentido do
deslocamento da pluma de poluição e a forma de dispersão da mesma.
O estudo de ventos na AII da PCH Bom Jesus, na região de influência direta do reservatório a ser criado
pelo empreendimento, requer a análise da direção de procedência de ventos locais, tomados por
estações meteorológicas existentes na área, buscando o entendimento da dinâmica atuante.
Para isso, a direção de procedência do vento advém do quadrante e subquadrante, de acordo com os
pontos cardeais, colaterais e subcolaterais da Rosa-dos-Ventos, sempre no sentido horário (Figura 16).
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FIGURA 16: Rosa-dos-Ventos.
Essas direções de procedência de ventos, evidentemente, não ocorrem simultaneamente, à exceção de
situações de forte aquecimento solar no verão, gerando brisas marítimas/continentais ou quando há
um regime de circulação regional associado a uma aproximação frontal fria, gerando ventos
predominantes procedentes do setor S-SE, especialmente no período que compreende o período
sazonal de outono-inverno (abril-agosto).
As calmarias ocorrem quando não há diferenças de pressão entre as zonas de massas de ar, já que o
vento, nada mais é que o deslocamento de pequenas porções de massa de ar que se movem,
necessariamente, no sentido das zonas de Alta Pressão (AP) para as zonas de Baixa Pressão (BP).
Para demonstrar graficamente a direção e a frequência de incidência de ventos na AII do
empreendimento, os resultados foram agrupados de modo a representar o valor total de incidência
geral de ventos, de acordo com a sua direção de procedência. Para chegar ao número de incidência
referente à frequência média mensal de ventos, os valores foram alcançados a partir da seguinte
equação:

Vd x 10
n
Onde:
Vd - soma da coleta diária de (4) valores (0h, 6h, 12h e 18h)
n - dias do mês
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Os dados coletados geraram os resultados apresentados na
Tabela 3, abaixo.

TABELA 3: Incidência e velocidade média de ventos na AII.

Mês

Direção
Predominante

Calmarias (nº
de dias de
ocorrência)

Velocidade Média
de Incidência
-1
(m/s )

Intensidade
Média dos
Ventos - Rajada
-1
(m/s )

Frequência
Mensal (nº de
incidência)

Estação Itaperuna
Janeiro

SE

3

5,1

3,78

90

Fevereiro
Março

W
SSE

7
2

3,69
2,36

4,11
3,97

80
80

Abril
Maio
Junho

S
SSE
W

8
5
3

5,46
3,54
2,37

4,56
3,02
3,46

40
50
80

Julho
Agosto

NW
SSE

3
2

5,79
5,62

2,58
3,75

30
90

Setembro
Outubro
Novembro

S
SW
SSE

8
3
2

4,38
3,49
5,28

2,95
5,38
4,26

30
60
50

Dezembro
Anual

SSE
SSE

11
57

6,84
4,49

5,31
3,93

40
720

Janeiro
Fevereiro
Março

W
W
SE

5
3
4

5,42
5,23
5,5

5,18
5,11
4,95

120
80
90

Abril
Maio
Junho

S
SE
W

3
4
1

4,54
4,97
4,65

4,50
5,02
4,60

90
80
80

Julho
Agosto

NW
SE

5
4

5,44
4,69

5,33
4,77

90
70

Setembro
Outubro
Novembro

S
SW
SE

8
8
9

5,31
5,87
5,69

5,26
5,84
5,62

70
80
80

Dezembro
Anual

SE
SE

11
65

5,56
5,23

5,52
5,05

90
1020

Estação Cachoeiro do Itapemirim

Fonte: INMET, 2010b.
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Os valores demonstrados na
Tabela 3 foram reagrupados e novamente analisados, resultando nos anemogramas referentes ao
resultado anual dasestações analisadas, conforme apresentado na Tabela 4 e no anemograma da
Figura 17.
TABELA 4: Direções predominantes e frequência média anual na AII.
Quadrante
(sentido horário)

Direção
Predominante
Primária (DPP)

Direção
Predominante
Secundária (DPS)

2º

SE

SSE

Freqüência Média Anual
(nº de incidência)
DPP
DPS
1020

720

Fonte: INMET, 2010b.

FIGURA 17: Anemograma – direção e frequência acumulada de ventos para a AII e entorno. Fonte:
INMET (2010b).
As predominâncias das direções dos ventos (DPP e DPS) para as estações utilizadas, respectivamente SE
e SSE, demonstram a incidência de ventos úmidos, provenientes de áreas sobre o oceano Atlântico ou
mesmo resultantes do deslocamento local ocasionado pela diferença de pressão entre as massas de ar
de Alta para Baixa Pressão atmosférica.
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AII - Análise integrada dos parâmetros e fenômenos meteorológicos
Os parâmetros de temperatura do ar e umidade relativa do ar, quando analisados conjuntamente,
fornecem dados compatíveis ao entendimento de parte da dinâmica pluviométrica e de ventos local. As
características de pluviosidade e dinâmica de ventos de uma região também estão atreladas aos
mecanismos de massa de ar, de regimes frontais e de circulação geral da atmosfera.
Segundo os parâmetros meterológicos utilizados, na região da AII da PCH Bom Jesus e entorno, a
quantidade de chuvas precipitadas é bastante elevada, não sendo bem distribuída durante o ano.
Porém, apresentando, de acordo com o tipo de clima atuante, períodos de estiagem e de grandes
índices de chuvas concentradas sem, no entanto, apresentar grande amplitude térmica anual.
De certa forma, esta discrepância entre estes períodos anuais, com estiagens durante os meses de
maio a setembro (com máximo volume de precipitação abaixo de 60mm/mês), e chuvas concentradas
principalmente durante os meses de novembro a janeiro (com volume precipitado sempre superior a
120mm/mês), demonstra a sazonalidade característica desta tipologia climática.
Estas características de precipitação são fortemente influenciadas pelos parâmetros de temperatura e
umidade relativa do ar, e à dinâmica de circulação geral da atmosfera, uma vez que estas estão
diretamente relacionadas à quantidade de chuva precipitada em cada época/estação do ano.
Na área de estudo, as chuvas têm castigado a região devido à atuação conjugada de El Niño com a
expansão e permanência mais longa de sistemas frontais frios ou oclusos. A atuação de El Niño,
durante os meses de novembro a fevereiro, acarreta em um aumento da temperatura do ar reinante
sobre a área de estudo, influenciando no aumento da evapotranspiração e nebulosidade, o que
obrigatoriamente acarreta em aumento demasiado de formação de nuvens responsáveis pelas chuvas
convectivas na região.
A atuação de El Niño na região Sudeste atualmente vem sucedendo La Niña, cuja ação já vinha
ocorrendo desde 2006. Esta transição acarreta num índice pluviométrico alto, historicamente
registrado nas Normais Climatológicas utilizadas para este diagnótico, bem como também nos dados
apresentados pelas estações Itaperuna e Cachoeiro do Itapemirim.
Com a atuação de El Niño, conjuntamente à expansão e permanência de frentes frias na região durante
o período sazonal de primavera-verão, as condições atmosféricas para a formação de chuvas
aumentam ainda mais, fazendo com que o volume precipitado seja bastante elevado, chegando por
vezes a alcançar níveis de atingir a calamidade pública, causando, dentre outros resultados, perdas
imóveis e humanas por meio de enchentes e inundações do rio Itabapoana, principalmente no distritosede de Bom Jesus do Itabapoana e em Calheiros, conforme ocorrido no início de 2011.
A atuação conjugada dos fenômenos climáticos de El Niño e La Niña também provoca alterações no
nível ceráunico da região, uma vez que acarretam em mudanças globais na circulação dos ventos e nas
temperaturas do ar reinante, afetando diretamente a frequência de tempestades e a atividade de
descargas atmosféricas locais.
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O que se observa nos últimos tempos é uma oscilação de atuação mais frequente e intercalada dos
fenômenos climáticos de El Niño e La Niña que, quando conjugadas à atuação de outros fenômenos
meteorológicos e de circulação atmosférica, atingem de modo violento a região da AII da PCH Bom
Jesus.

63. Realizar, para a AID, um prognóstico das alterações decorrentes da implantação do
reservatório sobre o micro-clima local. Essa avaliação deve contemplar o impacto da
formação reservatório sobre o micro-clima local.
O clima de uma dada região é caracterizado a partir da interpolação de alguns parâmetros
meteorológicos conjugados à cobertura vegetal, localização geográfica no globo terrestre (latitude) e
altitude topográfica, além da dinâmica de circulação geral da atmosfera.
Para a inserção de uma região em uma determinada tipologia climática, é necessária a análise e
classificação dos parâmetros meteorológicos atuantes, tomados em um período de observação mínimo
de 30 anos (OMM-ONU).
De acordo com a classificação climática de KÖPPEN (1948), a região onde será implantada a PCH Bom
Jesus apresenta um clima tropical úmido (Aw), caraterizado por chuvas concentradas no verão e seca
de inverno e temperaturas anuais elevadas da primavera ao outono (superiores a 20°C).
Os estudos para a caracterização do Clima e Condições Meteorológicas da AII da PCH Bom Jesus foram
realizados com base em dados de séries históricas das estações Cachoeiro do Itapemirim e Itaperuna,
tomados em períodos de observação de 30 anos (Nomal Climatológica – 1961 a 1990). Foram utilizadas
tais estações devido à inexistência de estações meteorológicas mais próximas ao local de instalação do
empreendimento.
Em relação ao empreendimento de engenharia da PCH Bom Jesus, este será constituído de reservatório
cuja área alagada terá 0,52 ha, o que não influenciará em modificações nos parâmetros e fenômenos
meteorológicos extremos (El Niño e La Niña), bem como também não afetando na circulação geral da
atmosfera.
O arranjo da PCH Bom Jesus não apresentará modificações consideráveis, uma vez que terá seu lago
artificial formado em local de relevo plano, de planície de inundação do rio Itabapoana, com áreas de
pequeno espraiamento do reservatório.
De acordo com as análises das estações utilizadas, pode-se inferir que não ocorrerão modificações no
microclima local, uma vez que as os parâmetros meterológicos capazes de provocar modificações
climáticas em dada região - evapotranspiração, nebulosidade, precipitação e pluviometria, temperatura
e umidade relativa do ar -, não apresentarão mofidicações plausíveis e mensuráveis capazes de
promover alterações nas condições meteorológicas e climáticas locais e regionais.
Tal afirmação está pautada em diversos trabalhos já realizados para a identificação de mudanças no
microclima local em áreas onde foram criados reservatórios artificiais de usinas hidrelétricas. Dentre os
principais estudos podem ser destacados os relacionados à: Hidrelétrica de Itaipu (GRIMM, 1988; DIAS
et al., 1999; RIBEIRO, 2003; LIMBERGER, 2007); Hidrelétrica de Sobradinho (CAMPOS, 1990);
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Hidrelétrica de Curuá-UNA (GUNKEL et al., 2003, FEARNSIDE, 2004); Hidrelétrica de Tucuruí (FISCH,
JANUÁRIO & SENNA, 1990; GUIDON, 1991; FISCH, MARENGO & NOBRE, 1998; COMISSÃO MUNDIAL DE
BARRAGENS, 1999; SANCHES & FISCH, 2005; VASCONCELOS, NOVO & DONALÍSIO, 2006); Hidrelétrica
de Ilha Solteira (PEREIRA, 2006; MARQUES, MACIEL & DALL’AGLIO SOBRINHO, 2007) e Hidrelétrica de
Porto Primavera (SCARPINELLA, 1999; TRAVASSOS, 2001; CARMO, 2001; CAMPANHARO, 2003; PAULA
& GOMES, 2007).
No caso da PCH Bom Jesus, a criação do lago artificial alagará áreas atualmente utilizadas
principalmente como campo/pastagem e vegetação secundária, conforme apresentado no Mapa de
Vegetação e Uso do Solo.
Com a criação do reservatório artificial será alagada uma área de 0,52ha, cujas dimensões areais e
espaciais não influenciarão nas condições climáticas locais e regionais, nem tampouco haverá
alterações nos parâmetros meteorológicos já mencionados.
Os efeitos potenciais advindos de modificações no microclima de uma dada região – criação do
reservatório, reconformação e revegetação da APP – conjugadas ao próprio alagamento da área total
do empreendimento, não acarretarão em modificações nos índices de evapotranspiração,
nebulosidade, precipitação e pluviometria, temperatura e umidade relativa do ar, uma vez que a
lâmina e espelho d’água do reservatório artificial não influenciará em alterações dos regimes de
circulação atmosférica de macro, meso e microescala, nos fenômenos atmosféricos extremos e nas
condições meteorológicas e climáticas locais, conforme já exposto anteriormente.
Desta forma, conclui-se que não haverá modificações no microclima local, uma vez que os parâmetros
meteorológicos analisados não apresentarão alterações plausíveis e mensuráveis, capazes de promover
variações climáticas a nível local e regional.
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6.1.2. Geologia, Geotecnia, Geomorfologia, Pedologia, Sismologia e Recursos Minerais
64. Elaborar mapas geológico-geomorfológicos das áreas de influência
empreendimentos, com base em dados disponíveis e em levantamentos de campo.

dos

Os mapas geológico e geomorfológico constam no Capítulo de Mapas – Volume II.

65. Caracterizar as condições geológicas da AII considerando os principais aspectos
estratigráficos, litológicos e estruturais.
Para os levantamentos referentes à geologia tectono-estrutural e sedimentar e ao potencial
paleontológico da AII da PCH Bom Jesus foram consultados: o Programa de Levantamentos Geológicos
Básicos do Brasil, referente ao Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro disponibilizado pelo CPRM
em escala 1:400.000; Estudo Geoambiental do Projeto Rio de Janeiro disponibilizado pela
CPRM/EMBRAPA; Projeto RADAMBRASIL, Folha Vitória (SF.24): geologia, geomorfologia, pedologia,
vegetação, uso potencial da terra, disponibilizado pelo Ministério das Minas e Energia; além de
trabalhos acadêmicos e demais bibliografias e publicações técnicas referentes à região em estudo.
Os mapeamentos temáticos confeccionados serviram como base no diagnóstico, na medida em que
abrangeram toda a área da Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana, incluindo a AII do empreendimento.
As informações dos mapeamentos e das fontes bibliográficas utilizadas foram sistematizadas e
complementadas com os levantamentos primários em campo, realizados em duas campanhas: 1ª - 14 a
16 de maio de 2010 e 2ª - 13 a 15 de janeiro de 2011.
A área total da bacia hidrográfica do rio Itabapoana está assentada sobre uma região de geologia
complexa da Plataforma Sulamericana onde ocorreram diversos eventos geotectônicos, com terrenos
geológicos apresentando uma sequência de unidades litológicas, tectônicas e sedimentares de idades
bastante variadas (ALMEIDA, 1967; ALMEIDA & HASUI, 1984), indo desde o Éon Proterozoico até o
Período Quaternário do Éon Fanerozoico (1600 Ma aos dias atuais) (
Tabela 5).
TABELA 5: Unidades litológicas aflorantes na AII da PCH Saltinho do Itabapoana.
ÉON

ERA

PERÍODO

FANEROZOICO

CENOZOICO

QUATERNÁRIO

FANEROZOICO

PALEOZOICO

CAMBRIANO

NEOPROTEROZOICO

EDIACARIANO

650 – 560
MA

SUÍTE ANGELIM

NEOPROTEROZOICO

EDIACARIANO

650 – 560
MA

SUÍTE BELA JOANA

NEOPROTEROZOICO

EDIACARIANO

650 – 560
MA

SUÍTE DESENGANO – GRANITO SERRA DA
CONCÓRDIA

PROTEROZOICO
(PRÉCAMBRIANO)
PROTEROZOICO
(PRÉCAMBRIANO)
PROTEROZOICO
(PRÉ-
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2.58 – 0.00
M.A
542 – 488.3
MA

UNIDADES LITOLÓGICAS
DEPÓSITOS FLÚVIO-ALUVIAIS
GRANITÓIDES – GRANITO MORRO DO
COCO
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ÉON
CAMBRIANO)
PROTEROZOICO
(PRÉCAMBRIANO)
PROTEROZOICO
(PRÉCAMBRIANO)
PROTEROZOICO
(PRÉCAMBRIANO)

ERA

PERÍODO

IDADE

UNIDADES LITOLÓGICAS

MESO/NEOPROTEROZOICO

CALYMMIANO TONIANO

1600 - ~650
MA

UNIDADE MEGASSEQUÊNCIA SÃO FIDÉLIS

MESO/NEOPROTEROZOICO

CALYMMIANO TONIANO

1600 - ~650
MA

UNIDADE ITALVA

MESO/NEOPROTEROZOICO

CALYMMIANO TONIANO

1600 - ~650
MA

UNIDADE ITAPERUNA

Fonte: Compilação de dados: CPRM, 2000; ICS, 2009. (NOTA: Ma – milhões de anos; m.a: mil anos).

Internamente, a Plataforma Sulamericana é composta por extensos escudos pré-cambrianos, os
crátons, por sua vez caracterizados por áreas tectonicamente estáveis anteriores ao Ciclo Brasiliano
(750 - 530 Ma), e circundados por faixas ditas “móveis”, ativadas durante esse ciclo e reativadas após o
Cretáceo (65.5 Ma).
Na porção da Plataforma Sulamericana onde está assentado o Estado do Rio de Janeiro, em relação às
Faixas Móveis, ocorre o chamado Cinturão Orogênico do Atlântico, está inserida a Faixa Ribeira,
também denominada Cinturão Ribeira (ALMEIDA, 1967, 1969; TROUW et al., 2000).

AII – Aspectos tectono-estruturais e sedimentares regionais
Faixa Móvel Ribeira
O cinturão brasiliano da Faixa Ribeira estende-se por aproximadamente 1400 Km ao longo da região
costeira atlântica do Brasil, desde o sul do estado da Bahia até o estado do Paraná (CORDANI et al.,
1967, 1973; ALMEIDA, 1967, 1969). Compreende um complexo sistema de dobramentos e empurrões
desenvolvidos durante um intervalo de 300 Ma, do Neoproterozóico ao Eopaleozóico ao longo da
borda sul/sudeste do Cráton do São Francisco, pertencendo a uma série de faixas móveis
neoproterozóicas/eopaleozóicas geradas pelo amalgamento do supercontinente Gondwana durante o
episódio orogênico Brasiliano/Panafricano (BRITO NEVES & CORDANI, 1991) (Figura 18).
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FIGURA 18: Mapa tectônico da região Sudeste do Brasil e Faixa Móvel Ribeira. No destaque em
vermelho está a AII da PCH Bom Jesus e entorno imediato (Fonte: modificado de TROUW et al., 2000).

Parte do Terreno Oriental e da Klippe Paraíba do Sul, onde está inserida a AII da PCH Bom Jesus,
representada por parte da bacia hidrográfica do rio Itabapoana, apresenta corpos litológicos formados
em diferentes ciclos orogenéticos, conforme apresentado no mapeamento abaixo, no qual estão
representadas as formações litoestratigráficas do entorno imediato à AII do empreendimento (de
acordo com o detalhe em vermelho da figura anterior). (FIGURA 19).

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 45

Sedimentos Quaternários
Terreno Ocidental – Domínio Andrelândia
Terreno Ocidental – Domínio Juiz de Fora

Terreno Oriental
Terreno Oriental – Arco Magmático Rio Negro
Terreno ou Klippe Paraíba do Sul

FIGURA 19: Detalhe local dos terrenos da Faixa Móvel Ribeira (Fonte: modificado de EIRADO et al.,
2006).
Dados geocronológicos apontam que tal atividade orogênica foi diacrônica em sua evolução e se
estendeu de 790 a 480 Ma (HEILBRON & MACHADO, 2003). Os principais episódios orogênicos
reportados para o Segmento Central da Faixa Ribeira são: i) 790 a 600 Ma
(Neoproterozoico/Cryogeniano) – subducção e geração de arco magmático; ii) 600 a 560 Ma
(Neoproterozoico/Ediacariano) - episódio colisional I; iii) 530 a 510 Ma (Neoproterozoico/Ediacariano –
Cambriano/Eocambriano) - episódio colisional II; iv) 510 a 480 Ma (Cambriano/Eocambriano –
Ordoviciano/Ordoviciano Inferior) - colapso orogênico (MACHADO et al. 1996; TROUW et al. 2000;
CAMPOS NETO 2000; HEILBRON & MACHADO 2003; SCHMITT et al. 2004).
HEILBRON et al. (2000) caracterizaram o Segmento Central da Faixa Ribeira como definido por quatro
terrenos tectono-estratigráficos distintos. De NW para SE, esses terrenos são:
Terreno Ocidental - representa a margem retrabalhada do Cráton do São Francisco e inclui o Domínio
Autóctone e os sistemas de empurrão Andrelândia e Juiz de Fora, separados por zonas de cisalhamento
e com vergência para NW;
Terreno ou Klippe Paraíba do Sul - representa a escama de empurrão superior do segmento central da
Faixa Ribeira; a origem e a paleogeografia dos terrenos Paraíba do Sul, que cavalgam o Terreno
Ocidental, ainda são questões em aberto. O Terreno Paraíba do Sul é composto por embasamento
paleoproterozóico (Complexo Quirino), cobertura metassedimentar (Complexo Paraíba do Sul) e
granitóides brasilianos;
Terreno Oriental - separado do Ocidental por uma importante zona de cisalhamento com mergulho
moderado para NW, denominada Limite Tectônico Central (ALMEIDA et al., 1998), aloja o Arco
Magmático Cordilheiriano da Orogênese Ribeira, representada pelo Complexo Rio Negro (TUPINAMBÁ
et al., 1998, 2000). Pode ser subdividido em Domínio Costeiro e Klippes Cambucí e Italva;
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Terreno Cabo Frio - com embasamento representado pelo Complexo Região dos Lagos (FONSECA,
1989). Foi estruturado durante os estágios terminais da colagem realizada pelo Ciclo Brasiliano
(SCHMITT et al., 2004), com transporte para NW, representando assim, o terreno mais oriental do
segmento central da Faixa Ribeira.
A AII da PCH Bom Jesus está assentada diretamente sobre as rochas dos terrenos Oriental e Paraíba do
Sul, descritos a seguir.
Terreno oriental
No Terreno Oriental, foram identificados três domínios tectônicos (TUPINAMBÁ et al., 2000): dois
representam sequências de cobertura (klippes Cambuci e Italva) e o outro é o Domínio Costeiro, onde
está localizado o Arco Magmático Rio Negro (TUPINAMBÁ et al, 1998) e uma cobertura
metassedimentar que, segundo REIS & MANSUR (1995), é composta predominantemente por
hornblenda-biotita gnaisses e granada-biotita gnaisses, classificados como Unidade Tinguí.
A Klippe Cambucí se apresenta como uma estrutura sinclinorial com uma zona de descolamento subhorizontal na base (MORAES, 2009). Seu embasamento sobrepõe o Terreno Ocidental e é composto de
hornblenda-biotita tonalitos, charnokitos, dioritos, leucogranitos e granitos porfiríticos que fazem parte
do Complexo Magmático Serra da Bolívia–São Primo e ainda carecem de estudos detalhados
(HEILBRON & MACHADO, 2003).
A sucessão metassedimentar do Terreno Oriental compreende sillimanita-granada-biotita gnaisses
(kinzigitos) com camadas de mármores dolomíticos e lentes calcissilicáticas, além de gonditos,
anfibolitos e diatexitos graníticos derivados de granada-biotita gnaisses. O metamorfismo principal foi
datado em 623 ± 5 Ma pelo método U-Pb em zircões do leucossoma dos gnaisses kinzigíticos
(HEILBRON & MACHADO, 2003).
A Klippe Italva constitui um sinclinório verticalizado com uma zona de descolamento na base. As rochas
metavulcanossedimentares desse klippe compreendem granada-hornblenda-biotita-gnaisses bandados
e grossas camadas de mármore intercaladas com anfibolitos bandados, sobrepostas ao Complexo Rio
Negro (MORAES, 2009).
O Domínio Costeiro ocupa a maior parte do Terreno Oriental e compreende uma sequência de
cobertura pouco deformada que aloja os ortognaisses do Arco Magmático Rio Negro, cujo grau de
metamorfismo vai da fácies anfibolito atingindo a fácies granulito. Esta sequência de cobertura é
constituída por paragnaisses, quartzitos e rochas calcissilicáticas, formadas em margem tectônica
passiva.
O Arco Magmático Rio Negro corresponde a um arco cordilheiriano neoproterozóico, cujas rochas são,
fundamentalmente, gnaisses tonalíticos, dioritos e gabros e intrudem a sequência metassedimentar do
Domínio Costeiro. São rochas tidas como formadas num ambiente de arco magmático relacionado à
zona de subducção (TUPINAMBÁ, 1999). Novos dados geocronológios indicam pelo menos duas etapas
de geração de magmatismo, ocorridos em 792 Ma e 635 Ma (nos períodos Cryogeniano e Ediacariano,
respectivamente) (TUPINAMBÁ et al, 1998; HEILBRON & MACHADO, 2003) indicando longo período de
subducção da Placa San-Franciscana sob a paleoplaca do Terreno Oriental.
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Até o momento ainda não foi identificado embasamento no Terreno Oriental, diferentemente do
observado no Terreno Ocidental. Contudo, datações realizadas em zircões detríticos (U-Pb) indicaram
idade paleoproterozóica para os litótipos sedimentares deste domínio, que, no entanto, ainda não teve
sua área fonte localizada, podendo esta corresponder, inclusive, ao embasamento ainda desconhecido
deste terreno (VALLADARES et al., 2008).
Terreno Paraíba do Sul
É uma estrutura sinformal que cavalga o Domínio Juiz de Fora, no Terreno Ocidental. Sua origem pode
estar relacionada tanto ao Terreno Oriental quanto ao Terreno Ocidental. Compreende um
embasamento paleoproterozóico (Complexo Quirino) e uma seqüência supracrustal, ambas em fácies
anfibolito.
O Terreno Paraíba do Sul é composto pelos ortognaisses paleoproterozóicos do Complexo Quirino e
pelas rochas metassedimentares do Grupo Paraíba do Sul.
A unidade Complexo Quirino corresponde ao embasamento do Terreno Paraíba do Sul, é composta por
biotita gnaisse migmatítico granítico, predominante na área mapeada, e hornblenda-biotita gnaisse
migmatítico granodiorítico a tonalítico, ambos com enclaves centimétricos de diorito e rochas
anfibolíticas, além de lentes esverdeadas de composição calcissilicática com tremolita.
Frequentemente intercalado aos ortognaisses ocorre biotita gnaisse porfiróide de composição granítica
a granodiorítica, que parece apresentar, por vezes, relações intrusivas com as encaixantes.
VALLADARES et al. (1997) dataram zircões desses ortognaisses obtendo idades U-Pb paleoproterozóicas
com herança arqueana.
O gnaisse de composição granítica, coletado numa área vizinha à abordada, forneceu idade de 2185±8
Ma, enquanto uma fácies do gnaisse granodiorítico a tonalítico, situado nos arredores de Valença (RJ),
resultou em 2169±3 Ma. Deve-se observar que, na área estudada, parte do conjunto formado pelo
gnaisse granodiorítico a tonalítico e biotita gnaisse porfiróide se assemelham aos ortognaisses
encontrados no Terreno Oriental, sendo parecidos, respectivamente, com as rochas do arco magmático
do Complexo Rio Negro, e com os granitóides sin-colisionais.
Futuras investigações geocronológicas no Complexo Quirino são necessárias para datar todo seu
conteúdo litológico.
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AII - Unidades de mapeamento geológico
As Unidades de Mapeamento Geológico estão espacialmente representadas no Mapa Geológico, em
escala 1:200.000.
CENOZÓICO
Quaternário
Depósitos flúvio-aluviais – Qha: Os sedimentos inconsolidados holocênicos que constituem os aluviões
e planícies fluviais são predominantemente areias finas a grossas com intercalações localizadas e
interdigitadas de conglomerados e argilitos. Camadas de sedimentos lacustrinos retrabalhados.
Material friável, poroso e permeável, rico em matéria orgânica, depositados em camadas horizontais a
levemente inclinadas, devido à ação dos rios.

PALEOZÓICO
Cambriano – Ciclo Brasiliano III
Magmatismo Pós-Tectônico: Ao final do Ciclo Brasiliano, diversos plútons intrudiram as unidades mais
antigas. Os maciços graníticos pós-colisionais ocorrem distribuídos ao longo de uma faixa E-W,
aproximadamente, discordante da orientação regional NE-SW. Uma possível tectônica extensional
controlaria a colocação dos corpos graníticos.


Granito Morro do Coco – Cgmc: Corpo de (hornblenda)-biotita granitóides do tipo-I, de
granulação fina a média, textura equigranular a porfirítica localmente com foliação de fluxo
magmático preservado. Ocorre como corpos tabulares, diques, stocks e pequenos batólitos
cortando as rochas regionais. Ocorre também como plútons homogêneos, algumas vezes com
evidências de magma mingling e mixing. Fases aplíticas tardias são abundantes.

PROTEROZÓICO
Neoproterozóico - Granitóides Tardi-colisionais (Transcorrentes) – Ciclo Brasiliano II
Suíte Angelim – Ny2a: Granitóides compostos por granada-hornblenda-biotita tonalito a granito com
textura porfirítica (porfiroclástica) e forte foliação transcorrente. Suíte mista envolvendo domínios
peraluminosos de granito tipo S, ricos em granada e domínios metaluminosos tipo-I, ricos em
hornblenda não discriminados.
Suíte Bela Joana – Ny2b: Granitóides tipo-C, compostos por hornblenda-clinopiroxênio-ortopiroxêniogranada charnockito, de granulação grossa, com textura magmática equigranular a porfirítica
preservada, isótropo a foliado, ocorrendo associado a enderbitos e noritos.
Suíte Desengano (Complexo Paraíba do Sul): Granitóides tipo-S, formando lentes estritas e alongadas,
inseridas nos paragnaisses pelíticos e grauváquicos do Complexo Paraíba do Sul. Apresentam formas
tipo pães-de-açúcar. Xenólitos de paragnaisses parcialmente fundidos (migmatitos de injeção) ocorrem
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com frequência. Formam plútons sintectônicos, associados a um regime transcorrente NE-SW dextral,
com discreta foliação milonítica onde dominam leucogranitos de composição granítica a granodiorítica.
Apresenta o plúton correlato: Granito Serra da Concórdia.


Granito Serra da Concórdia – Ny2dsc: Plúton granitóide intrusivo sob a forma de pão-deaçúcar, composto por granada, muscovita e biotita de granulação grossa, com texturas
granoblástica e porfirítica (augen) com forte foliação transcorrente NE-SW dextral com discreta
foliação milonítica. Localmente podem ser observados domínios e "manchas" charnockíticas
portadoras de granada e ortopiroxênio.

Meso/Neoproterozóico
Unidade Megassequência São Fidélis (Complexo Paraíba do Sul) – MNps:
Depósitos
metassedimentares detríticas, argilíticas ou grauváquicas, constituídos por granada-biotita-sillimanita,
gnaisses quartzo-feldspáticos (metagrauvacas), com ocorrência generalizada de bolsões e veios de
leucossomas graníticos derivados de fusão parcial in situ e injeções. Variedades portadoras de
cordierita e sillimanita (kinzigitos), comumente apresentando horizontes de xistos grafitosos, exibem
contatos transicionais com os granada-biotita gnaisses. De ocorrência mais restrita, por vezes são
observadas intercalações de quartzitos [qz], rochas metacarbonáticas e calcissilicáticas [ca], além de
corpos de anfibolitos e concentrações manganesíferas (gonditos?). Em raros domínios com baixa taxa
de strain e estruturas turbidíticas são preservadas. Também podem apresentar paragnaisses de
coloração cinza e granulação variável, compondo estruturas de aspecto migmatítico, flebíticas,
estromáticas e schlieren, associados a leptinitos e a rochas calcissilicáticas.
Unidade Italva (Complexo Paraíba do Sul) – MNpi: Metacalcários dolomítico e calcítico, maciço a
sacaroidal, mármores granulação grossa, intercalado com granada-biotita-sillimanita–gnaisse-quartzofeldspático e quartzo-anfibólio-clinopiroxênio gnaisses (rocha calcissilicática).
Unidade Itaperuna - Paragranulitos (Complexo Paraíba do Sul) – MNpit: Gnaisse quartzo-feldspático
aluminoso a granada-biotita-sillimanita com e sem ortopiroxênio eventualmente com intercalações de
gnaisse calcissilicático. Frequente fusão parcial in situ com neossoma de granada e ortopiroxênio
(charnockitóide anatético).

Geotecnia e estabilidade de taludes, vertentes e ombreiras
Características gerais das classes geotécnicas
Os estudos de geotecnia são voltados para o conhecimento das características de mecânica de solos e
rochas nos compartimentos geomorfológicos conjugados aos aspectos geológicos destinados à
definição de classes geotécnicas.
Para tanto, devem ser definidas propriedades geotécnicas para a caracterização e classificação das
classes geotécnicas. Tais propriedades referem-se à: permeabilidade do maciço; resistência ao
cisalhamento; compressibilidade e previsão de recalques; e compactação do maciço (BOSCOV, 2008).
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Estas classes geotécnicas são divididas de acordo com os diferentes graus de propriedades geotécnicas
(fatores endógenos) atreladas às diversas associações dos fatores exógenos (clima, cobertura vegetal,
grau de umidade retida no solo/rocha, compartimentação topográfica). A escavabilidade dos terrenos,
segundo seus pacotes pedológicos, tipologias litológico-geológicas e condições de localização nos
compartimentos topográficos existentes, bem como também relacionado ao grau de suporte de carga
dos terrenos, contribui na atribuição de características singulares aos maciços, definindo os aspectos
geotécnicos observados (GODOY, 1992).
De modo geral, os aspectos geotécnicos podem ser subdivididos segundo as tipologias litológicogeológicas constituintes das rochas estudadas. De acordo com as litologias que compõem estas rochas,
os graus de escavabilidade e, consequentemente, de suporte de carga, assim como também de
permeabilidade e percolação de fluidos, são diferenciados (GODOY, 1992).
Assim, os aspectos geotécnicos gerais são apresentados abaixo, considerando-se as rochas mapeadas
para a AII da PCH Bom Jesus, e estão representadas espacialmente no Mapa de Recursos Minerais.

Rochas Graníticas e Granitóides
Em relação aos aspectos geotécnicos, as rochas graníticas dos corpos ígneos representados pelo
Granito Morro do Coco (Ey5), apresentam, em geral, alto grau de coesão litológica à base de quartzo,
mica e álcali-feldspato. Nesta classe incluem-se também os granitóides das suítes Angelim (Ny2a) e
Bela Joana (Ny2b) e os corpos granitóides do Granito Serra da Concórdia (Ny2dsc) e do Tonalito
Cachoeiro (Ny2dsch).
Nas bordas dos maciços rochosos, os granitos podem se apresentar densamente fraturados em
direções distintas, sendo bastante percolativos aos fluidos, mormente quando as fraturas estão
abertas. Granitos com textura foliada, principalmente nas bordas dos maciços rochosos, apresentam
maior incidência de superfícies planares e denso fraturamento constituindo descontinuidades
geomecânicas. Tais propriedades facilitam a atuação do intemperismo e as desestabilizações em
taludes de corte (GODOY, 1992; GUIDICINI & NIEBLE, 1983; LADEIRA & MINETTE, 1984; MACIEL FILHO,
2007).
Quando frescas, estas rochas apresentam alta resistência ao corte e à penetração de fluidos,
necessitando de explosivos para o desmonte. Possuem baixa porosidade primária e elevada resistência
à compressão; moderada a alta resistência ao intemperismo físico-químico (GODOY, 1992; MACIEL
FILHO, 2007).
Em geral, as rochas graníticas alteram-se de maneira diferenciada, segundo o arranjo dos seus minerais
constituintes, deixando matacões imersos nos solos de textura argilo-silto-arenosos. A profundidade do
substrato rochoso é, normalmente, irregular, mesmo em locais onde os solos são mais desenvolvidos. A
quantidade expressiva de blocos e matacões podem dificultar os trabalhos de escavação e perfuração
(GUIDICINI & NIEBLE, 1983; LADEIRA & MINETTE, 1984; GODOY, 1992; MACIEL FILHO, 2007).
Os solos residuais ou superficiais com pedogênese incipiente (pouco evoluídos) são bastante erodíveis
quando submetidos a chuvas intensas, por terem textura mais arenosa ou areno-argilosa, de acordo
com os percentuais absolutos de quartzo e álcali-feldspato, não sendo adequados para uso como
material de empréstimo, porém sendo bastante empregados na construção civil como saibro (solo de
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alteração ou saprolito areno-argiloso); se desestabilizam com facilidade, acarretando em movimentos
de massa em taludes de corte ou em rampas com declives acentuados. Já os solos residuais mais
evoluídos apresentam boa capacidade de compactação, são pouco permeáveis, moderadamente
plásticos e pouco erodíveis, podendo ser utilizados como material de empréstimo. (COZZOLINO &
NOGAMI, 1993; GODOY, 1992; LADEIRA & MINETTE, 1984; MACIEL FILHO, 2007).
Quanto à escavação, os solos superficiais de alteração são classificados como de primeira categoria,
podendo, porém, ser enquadrados como de segunda ou terceira categoria em função da presença de
blocos e matacões. Já os corpos rochosos, enquadram-se como de terceira categoria, visto que
necessitam de explosivos pra o desmonte (GODOY, 1992; MACIEL FILHO, 2007).
A suscetibilidade à erosão dos terrenos graníticos (horizonte C) é bastante alta, principalmente se os
cortes de talude forem paralelos à foliação magmática dos minerais micáceos, corroborando para o
deslizamento mais facilitado dos solos residuais (GUIDICINI & NIEBLE, 1983; GODOY, 1992).

Rochas Gnáissicas
As rochas gnáissicas na AII do empreendimento estão presentes na Unidade Itaperuna - Paragranulitos
(MNpsit), intrudidas de modo zonal nas rochas metassedimentares da Unidade Megassequência São
Fidélis (MNps), compondo terrenos onde são encontrados variados litótipos texturais e composicionais.
Essa diversidade entre os terrenos, por vezes, muito próximos uns dos outros, deve-se aos efeitos
tectônicos, à origem e à composição extremamente variáveis de seus constituintes litológicos e
mineralógicos, o que resulta em comportamentos geotécnicos bastante heterogêneos (GUIDICINI &
NIEBLE, 1983; GODOY, 1992).
As rochas gnáissicas, em geral, se caracterizam por serem tectonizadas com textura em variados graus
de foliação metamórfica, apresentando, via de regra, bandamento deformacional e composicional
dispostos em várias direções e ângulos de mergulhos. Sendo assim, as rochas são portadoras de alta
densidade de superfícies planares que representam planos de fraqueza e de descontinuidades
estruturais, tornando-se geotecnicamente problemáticas para serem expostas em taludes de corte,
principalmente quando intemperizadas. A resistência ao intemperismo é diferenciada em função da
heterogeneidade na composição e na espessura das bandas, tornando a dureza e a profundidade do
substrato rochoso extremamente variadas (GUIDICINI & NIEBLE, 1983; GODOY, 1992; LADEIRA &
MINETTE, 1984).
As rochas gnáissicas, grosso modo, tendem a formar solos superficiais de diversas granulometrias e
texturas, predominando os silto-arenosos ou areno-argilosos e, às vezes, solos cascalhentos. O
saprolito é, genericamente, areno-argiloso. Os solos superficiais produzidos por estes litótipos são
considerados como de primeira categoria para a escavação, em terrenos que variam de moderada a
alta capacidade de carga. Em geral, a suscetibilidade à erosão dos terrenos gnáissicos (horizonte C) é
alta, quando acompanha a foliação metamórfica, e moderada a alta, quando não ocorre tal situação
(COZZOLINO & NOGAMI, 1993; GUIDICINI & NIEBLE, 1983; GODOY, 1992; MACIEL FILHO, 2007).

Rochas Metassedimentares
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As rochas metassedimentares da AII da PCH Bom Jesus estão representadas pela maioria dos litótipos
da Unidade Megassequência São Fidélis (MNps) e pelos metacalcários da Unidade Italva (MNpsi), todas
pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul.
Apresentam camadas de composição mineralógica e granulométrica muito variável. Esse substrato de
origem sedimentar posteriormente metamorfizado indica que os comportamentos mecânico e hídrico
mudam bruscamente de uma camada para outra, ou seja, o comportamento geotécnico varia muito
tanto vertical quanto horizontalmente (GUIDICINI & NIEBLE, 1983; MACIEL FILHO, 2007).
Os litótipos, em geral, são intemperizados de modo heterogêneo e se transformam em material
inconsolidado ou semi-consolidado bastante suscetível à erosão e instável quando escavado e exposto
em taludes de corte ou áreas de empréstimo, devido às características dos minerais existentes.
De modo, geral, apresentam alta suscetibilidade à erosão laminar superficial, cuja evolução se dá pelo
escoamento superficial de fluxo concentrado das águas pluviais, abrindo sulcos e ravinas não muito
profundos nos terrenos, geralmente associado ao uso do solo local (solo exposto, especialmente)
(COZZOLINO & NOGAMI, 1993; GUIDICINI & NIEBLE, 1983; MACIEL FILHO, 2007). Como consequência à
alta suscetibilidade à erosão, podem ser responsáveis diretos pelo intenso assoreamento dos cursos e
corpos d’água, causando inclusive a formação de feições de agradação de relevo, como observado nas
planícies e terraços fluviais e planícies de inundação dos rios de maior porte e menor energia de
retrabalhamento destes sedimentos.
Apresentam alta porosidade atingindo saturação por fluidos facilmente, o que faz com que tenham
baixa capacidade de suporte de carga, tornando-se, por vezes, bastante plásticas e pegajosas, com solo
de alteração argiloso ou argilo-arenoso com escavabilidade de primeira categoria (GUIDICINI & NIEBLE,
1983; GODOY, 1992; MACIEL FILHO, 2007).
Especificamente, em áreas onde ocorrem litótipos contendo metacarbonatos (metacalcários
dolomíticos e calcíticos), rochas calcissilicáticas e mármores, cujos minerais constituintes apresentam
alta solubilidade, podem ser evidenciadas cavidades subterrâneas com formação de espeleotemas de
dissolução cárstica. As rochas carbonáticas produzem, via de regra, solo superficial argiloso, pouco
profundo, com fragmentos de rocha de diferentes tamanhos e necessitam do emprego de explosivos
para a escavação (terceira categoria) (BRAZ DA SILVA, 2008; GUIDICINI & NIEBLE, 1983; GODOY, 1992;
MACIEL FILHO, 2007).

Coberturas Sedimentares
São representadas na AII da PCH Bom Jesus pelos Depósitos flúvio-aluviais (Qha), Depósitos litorâneos
e marinhos (Qphlm) e pela Formação Barreiras (EMb) constituídos por sedimentos inconsolidados,
semi-consolidados e consolidados, de textura e granulometria bastante variadas, por vezes, com
matacões e blocos imersos, além de coberturas de cascalhos e conglomerados. Apresentam, no
entanto, sedimentos essencialmente franco-arenosos, areno-silto-argilosos e argilo-arenosos, de
acordo com a dinâmica hidráulica e de retrabalhamento dos sedimentos segundo a compartimentação
geomorfológica.
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Os depósitos de sedimentos quaternários incluem antigos terraços e planícies de inundação mais
recentes. Nos terraços elevados predominam cascalheiras e areias finas a grossas, sendo que, junto aos
cascalhos basais.
Os sedimentos aluvionares, fluviais e lagunares formam solos superficiais pouco desenvolvidos,
normalmente com a presença de matéria orgânica. A composição é predominantemente arenosa
(areias finas a médias), podendo apresentar depósitos de cascalheiras e conglomerados. Nas planícies
de inundação existem níveis de cascalho basal recobertos por areias finas e siltes, além de argilas
depositadas em depressões ao lado dos diques marginais, em paleocanais fluviais e paleolagunas.
As camadas areno-silto-argilosas e argilo-arenosas sofrem fenômenos de contração e expansão e
desagregam-se com facilidade, tornando-se muito instáveis e erosivas quando expostas ao
umedecimento e ressecamento periódicos, compondo terrenos com baixo grau de carga, devido ao
chamado recalque das argilas expansivas ou argilas de alta atividade (grupo das smectitas e
montimorilonitas).
Em geral, estes sedimentos são constituídos por material inconsolidado ou semi-consolidado bastante
suscetível à erosão e instável quando escavado e exposto em taludes de corte.
Os solos provenientes dessas coberturas são classificados como de primeira categoria para a escavação.
Entretanto, quando ocorrem blocos e matacões misturados ao solo são classificados como de segunda
categoria.
A espessura destes pacotes é bastante variável, sendo mais espessa nos rios de maior porte,
principalmente compondo as planícies de inundação e os terraços fluviais, com presença de
estratificação e diferenciação granulométrica das camadas, indicando ciclos de sedimentação e erosão
sucessivas e retrabalhamento dos pacotes sedimentares.
O comportamento geotécnico é condicionado pelas variações texturais e espessura dos estratos
sedimentares, e pela posição do nível freático, sendo este geralmente interceptado, mesmo em
escavações pouco profundas. A capacidade de suporte é variável, de muito baixa, nos terrenos com
níveis de argila mole onde podem ocorrer recalques, e média a alta nos trechos arenosos e com níveis
de cascalhos. A escavabilidade dos materiais desta unidade é classificada como de primeira categoria
nos locais de maior espessura de material arenoso, como ao longo dos terraços fluviais. A escavação
em materiais arenosos, pouco coesos, pode exigir implantação de estruturas de contenção das paredes
das cavas.
A unidade apresenta alta suscetibilidade a inundações. São terrenos de fraca suscetibilidade à erosão,
ocorrendo principalmente ao longo das margens (solapamento) dos canais fluviais.

66. Atestar a ocorrência ou não de cavidades naturais na ADA, apresentando
caminhamentos realizados durante prospecção. Caso se constate que o estudo não é
necessário, o empreendedor deverá comprovar a impossibilidade de ocorrência de cavernas
na região.
Para a caracterização das cavidades espeleológicas da AID do empreendimento hidrelétrico foram
utilizadas informações dos bancos de dados pertencentes ao Centro Nacional de Estudo, Proteção e
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Manejo de Cavernas – CECAV/ICMBio, ao Cadastro Nacional de Cavernas da Sociedade Brasileira de
Espeleologia – CNC/SBE, e ao Cadastro Nacional de Cavernas da Redespeleo Brasil –
CODEX/Redespeleo, além de demais bibliografias que versem sobre o tema.
As cavidades naturais subterrâneas são formadas em terrenos onde as unidades geológicas são
propensas ao seu desenvolvimento, tais como rochas calcárias, carbonáticas, calcíticas, areníticas e
quartzíticas. Elas podem ser divididas segundo sua natureza geológica e de acordo com o seu processo
de formação.
Segundo FORD & WILLIAMS (1989), os relevos cársticos são feições elaboradas pelos processos
químicos de dissolução e corrosão pelo processo físico de abatimento, sendo os relevos
pseudocársticos os originados por outros processos, tais como atividade vulcânica, depressões
fechadas de origem glacial, estruturas em rochas lateríticas e hematíticas, dentre outras.
Os relevos de gênese cárstica perfazem um total de aproximadamente 10% do globo terrestre. As
especificidades geológicas/geomorfológicas e antropológicas desta tipologia de relevo tornou o carste
uma região-chave para o estudo da paleontologia, arqueologia e principalmente das mudanças globais
ocorridas durante o Período Quaternário (KOHLER, 2001).

Composição química das litologias propensas à formação de cavidades subterrâneas
A composição litológica das cavidades naturais subterrâneas, conforme já mencionado, pode variar,
formando os chamados relevos cársticos e pseudocársticos (FORD & WILLIAMS, 1989).
No caso dos relevos cársticos, o principal componente é formado pelos calcários, sendo o carbonato de
cálcio (CaCO3) a substância mais abundante, cujo mineral é a calcita que, em calcários mais puros, pode
superar os 90% do total da rocha. Já os relevos pseudocársticos são representados pelas demais
litologias, incluindo-se os arenitos quartzosos, arenitos lamíticos, quartzitos, rochas granitóides
(granitos muito finos, migmatitos e gnaisses finos), cuja composição química não varia tanto quanto a
observada para as litologias contendo carbonato de cálcio.
Os carbonatos também podem ocorrer nas formas magnesiana (Mg), silicosa (SiO3), com óxido de ferro
e manganês (FeO3, MnO3), e álcalis e outros elementos menores. Assim, além da calcita, os principais
componentes das rochas carbonáticas são: dolomita, siderita, magnesita, ankerita e argila. A origem
dos calcários primários, também denominados autóctones, é a precipitação bioquímica ou química de
carbonato de cálcio existente na hidrosfera. A fragmentação mecânica e posterior deposição das rochas
carbonáticas, formará os calcários alóctones (calcarenitos e outros) (KARMANN & SÁNCHEZ, 1979).
As diferentes proporções de carbonatos e demais minerais constituintes, compõem diferentes rochas,
cujas litologias podem ser: 1) dolomitos (>40% de Mg) que, de acordo com a proporção de carbonato
de Mg entre 40 e 100% do total da rocha, ocorrem o calcário magnesiano ou o dolomito calcífero; 2)
margas, quando o conteúdo total de argilas no calcário é elevado, o que pode de acordo com o
percentual de concentração de argila, formar diferentes tipos de rochas (calcário margoso ou marga
calcífera); e 3) rochas sedimentares detríticas calcíferas (calcarenitos, calcilutitos e calciruditos), de
acordo com a granulometria dos grãos de calcário presente ou o cimento constituinte composto por
calcário, formando os arenitos calcíferos (BRAZ da SILVA, 2008).
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Em seu processo de formação, as rochas carbonáticas, calcíticas e calcárias magnesianas e dolomíticas,
sofrem dissolução cárstica, causada pela infiltração da água em seus poros, fissuras e fendas, graças à
alta porosidade e permeabilidade do sistema. Já as litologias representadas por arenitos são formadas
principalmente pela erosão eólica, em ambientes áridos e semi-áridos, também podendo ser formadas,
sendo que em menor proporção, pela erosão fluvial e/ou pluvial, graças à passagem de rios
subterrâneos (em sumidouros) ou a passagem sazonal de grandes caudais ocasionados por volumes
pluviométricos concentrados.
Em áreas de litologia quartzítica, com foliação xistosa e devido à esta característica da rocha, o
processo de formação das cavernas se dá pela ação de percolação/infiltração das águas pluviais ou pela
ação das águas fluviais e de afloramento do lençol freático, moldando formas nos substratos rochosos.

Feições diagnósticas de relevos cársticos
De acordo com BOEGLI (1980), um relevo cárstico apresenta distinções em relação à sua localização
geomorfológica, sendo dividido em exocarstes e endocarstes, onde os primeiros representam os
relevos superficiais, distinguíveis na paisagem, enquanto que os segundos caracterizam as formas
subterrâneas, denominadas espeleotemas, de domínio da ciência Espeleologia.
A gênese e evolução geomorfológica de uma paisagem cárstica depende do grau de dissolução da
rocha e da qualidade e volume de água associadas às características ambientais da litosfera, biosfera e
atmosfera. Da mesma forma, um relevo exocárstico é resultado, em grande parte das vezes, da
evolução do endocárste (BOEGLI, 1980).

Feições Exocársticas
Geomorfologicamente, no domínio exocárstico, as feições de reconhecimento superficial no relevo das
cavidades naturais subterrâneas, são ditas negativas, sendo representadas pelos sumidouros,
surgências, dolinas, clarabóias, uvalas, vales cegos e em desfiladeiro, e campos de lapiás ou de poliés,
além das aberturas das cavernas, também denominadas “bocas” (KOHLER, 2001) (Erro! Fonte de
referência não encontrada.).

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
De acordo com o banco de dados do CECAV/ ICMBio, na AII da PCH Bom Jesus não constam cavidades
naturais subterrâneas registradas. Também nos bancos de dados do Cadastro Nacional de Cavernas da
Sociedade Brasileira de Espeleologia (CNC-SBE) e no CODEX da Redespeleo-Brasil, não há cadastro de
cavidades na região. Aquelas encontradas mais próximas da área de inlfuência estão representadas no
Mapa de Localização de Cavernas.
Somente nas áreas onde ocorrem afloramentos rochosos de natureza ígneo-metamórfica, localizadas
principalmente nas bordas desta porção da bacia hidrográfica do rio Itabapoana, nas cumeeiras e
divisores topográficos e de águas, representada neste relatório pela AII da PCH Bom Jesus, há
condições geológico-geomorfológicas propensas à formação de tais cavidades, principalmente nas
áreas onde afloram os granitóides das suítes Angelim (Ny2a) e Bela Joana (Ny2b), podendo também
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ocorrer nos batólitos do Granito Morro do Coco (Ey5), uma vez que estes corpos não se apresentem
com alto grau de intemperismo e elevado estágio de pedogênese.

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
Na ADA da PCH Bom Jesus, de acordo com o mapeamento geológico realizado, a litologia existente é
representada pelos Depósitos Alúvio-Fluviais (Qha) ao longo de ambas as margens do rio Itabapoana
neste trecho, constituída por sedimentos inconsolidados (areias finas a grossas com intercalações
localizadas e interdigitadas de conglomerados e argilitos), e não apresentam propensões à formação de
cavidades naturais subterrâneas (
Figura 20).

Vista da calha do rio Itabapoana no trecho a
montante do barramento
(UTM N7661282/E219124)

Vista de morrotes e trecho do rio Itabapoana a
jusante do barramento
(UTM N7661693/E219048)

FIGURA 20: Vistas da ADA da PCH Bom Jesus.

De igual forma, durante os levantamentos de dados primários em campo, realizados em duas
campanhas, não foram localizadas áreas com propensão ao desenvolvimento de cavidades e/ou
identificadas, por meio entrevistas locais, áreas onde a população local tivesse conhecimento das
mesmas.
Assim, de acordo com o discorrido, na ADA do empreendimento não foram encontradas áreas cuja
formação e desenvolvimento de cavidades naturais subterrâneas possa ocorrer.
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67. Caracterizar os aquíferos presentes na AID associados às formações geológicas.
Para os estudos dos recursos hídricos subterrâneos e hidrogeológicos, foram utilizados dados do Mapa
de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil, realizado pelo Serviço Geológico Brasileiro
(CPRM, 2007) buscando a identificação das unidades aquíferas regionais.
Foram consultados os bancos de dados de poços tubulares do Sistema de Informações de Águas
Subterrâneas (SIAGAS, 2011) e de Solicitação de Outorgas do Instituto Estadual do Ambiente (INEA),
buscando informações e localização de poços perfurados na bacia hidrográfica do rio Itabapoana e seus
usos preponderantes.
Também foram consultadas pesquisas e bibliografias específicas de trabalhos realizados na área, tais
como: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), Revista Técnica Água e Meio Ambiente
Subterrâneo e artigos da Revista Indexada Águas Subterrâneas.
A compilação e análise dos dados conseguidos objetivaram o conhecimento dos sistemas
hidrogeológicos locais, a partir da descrição e caracterização dos aquíferos existentes, buscando o
estabelecimento de fundamentos para o entendimento das variações de nível do lençol freático, além
de estudar a vulnerabilidade dos aquíferos quanto às plumas e fontes de contaminação, principalmente
em relação ao uso do solo na região da AII.
Os aspectos hidrogeológicos foram caracterizados, também, com base no mapeamento geológicoestrutural realizado para o diagnóstico ambiental de Geologia Tectono-Estrutural e Sedimentar deste
relatório, discriminando-se os grupos de rochas cristalinas e rochas sedimentares e metassedimentares,
além das estruturas geológicas relativas às zonas de falhas e fraturas locais, de acordo com o
mapeamento geológico apresentado.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SISTEMAS AQUÍFEROS
Um sistema aquífero é qualquer formação geológica porosa e permeável, em que os recursos hídricos
subterrâneos possam ser armazenados e onde ocorra a movimentação desta massa hídrica sob ação de
um diferencial de pressão hidrostática.
Os sistemas hídricos subterrâneos são divididos basicamente em aquíferos confinados e livres. Os
aquíferos confinados estão limitados por duas camadas impermeáveis, onde a pressão da câmara
contendo água é maior que a da atmosfera, tendo sua recarga feita por meio de uma zona limitada que
fica em contato com a superfície. Já no aquífero livre, a camada da base é impermeável, impedindo que
as águas percolem o substrato rochoso adjacente.
O Mapa de Províncias Hidrogeológicas do Brasil (DNPM/CPRM, 1981) está subdividido em diferentes
Províncias Hidrogeológicas, a saber: Província Escudo Setentrional, Província Amazonas, Província
Escudo Central, Província Parnaíba, Província São Francisco, Província Escudo Oriental, Província
Paraná, Província Escudo Meridional, Província Centro-Oeste e Província Costeira (FIGURA 21).
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A Província Escudo Oriental, onde está alocada a AII da PCH Bom Jesus, é composta por duas
subprovíncias (Nordeste e Sudeste), onde predominam rochas cristalinas, sendo o meio aquífero
representado por fissuras e diáclases interconectadas resultantes dos esforços tectônicos sofridos.
Apresenta em geral, potencial hidrogeológico muito fraco (Nordeste) ou fraco a médio (Sudeste). Na
subprovíncia Sudeste, as condições climáticas propiciam um manto de alteração (ou de intemperismo)
que pode atingir várias dezenas de metros de espessura, favorecendo melhores condições hídricas
subterrâneas, de modo qualitativo e quantitativo. Os poços desta subprovíncia apresentam vazões
médias da ordem de 10m³/h, com águas de boa qualidade química, cujo limite econômico de
perfuração dos poços situa-se entorno de 120 metros de profundidade (CABRAL, 2008).
De acordo com o Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007), os
sistemas aquíferos também podem ser subdivididos segundo a natureza do seu substrato rochoso e sua
composição litológica. Estes podem ser fissurais, mistos ou porosos (sedimentares).

FIGURA 21: Mapa de distribuição das províncias hidrogeológicas do Brasil. Fonte: DNPM/CPRM, 1981.
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SISTEMAS AQUÍFEROS
Aquíferos Cristalinos (fissural)
Os aquíferos fissurais dos terrenos cristalinos – basicamente granitóides, gnaisses, migmatitos,
granulitos – apresentam baixa a muito baixa favorabilidade hidrogeológica, formando reservatórios
aleatórios, descontínuos e de pequena extensão.
Na AII da PCH Bom Jesus, que compreende parte da bacia hidrográfica do rio Itabapoana, este sistema
aquífero está representado pelos plútons magmáticos do Granito Morro do Coco (Ey5); os granitóides
da Suíte Desengano: Granito Serra da Concórdia (Ny2dsc) e das suítes Angelim (Ny2a), e Bela Joana
(Ny2b); e os gnaisses da Unidade Itaperuna (MNpit).
A tendência desse tipo de aquífero é de apresentar menores possibilidades de formação de
reservatórios subterrâneos. São locais restritos às zonas fraturadas, ampliados em certos trechos
devido à associação com rochas porosas do manto de intemperismo. A porosidade primária de suas
rochas é quase nula, conferindo a eles uma permeabilidade extremamente baixa com qualidade
química das águas geralmente boa. A percolação de água ocorre, essencialmente, nas zonas fraturadas,
o que confere uma importância hidrogeológica relativa pequena.
Os aquíferos cristalinos estão relacionados à caracterização da natureza e da quantidade de suas
fraturas, com água circulando apenas em fraturas abertas, falhas e diáclases. Tratam-se de aquíferos
descontínuos de potencial hidrogeológico local bastante irregular dependendo da existência, da
distribuição, do tamanho, da densidade e da interconectividade das fraturas. Num local um poço pode
fornecer excelente vazão e outro ao lado pode ser seco.
No caso da existência de grandes e profundas fraturas abertas, podem constituir aquíferos de bom
potencial hidrogeológico capaz de armazenar e circular água, especialmente nas bordas dos maciços
rochosos, onde ocorre o contato com o manto de intemperismo, e mesmo com outras rochas de
natureza diferente.
Os mantos de intemperismo e as coberturas colúvio-eluviais estabelecidas sobre essas rochas podem
armazenar, dependendo de suas espessuras, volumes de água que, eventualmente, podem ser
aproveitados em captações de poços pontuais. No entanto, a maior importância dessas coberturas está
no fato de funcionarem como áreas de recarga para o meio fraturado subjacente. Do mesmo modo, as
linhas de drenagem encaixadas em fraturas e diáclases são fundamentais, juntamente com as
coberturas aluvionares a elas associadas, para a alimentação dos aquíferos cristalinos. Nos aquíferos
localizados diretamente sobre o embasamento cristalino, quando não há uma cobertura aluvionar
presente, a capacidade de armazenamento e as vazões são muito pequenas e a recarga pode ser
mínima ou mesmo desprezível em seguidos anos hidrológicos.
Em geral, as rochas cristalinas se alteram para solos com alto teor de argila, com permeabilidade
variando de moderada a baixa. Neste caso, o manto de alteração pode ser desfavorável para a zona de
recarga das águas subterrâneas, uma vez que as argilas agirão como uma esponja, captando toda a
água existente, não permitindo que estas percolem até as zonas de fraturas e diáclases.
Estes solos argilosos, profundos e pouco permeáveis, quando predominantes, são capazes de reter,
fixar e eliminar poluentes diminuindo o risco de contaminar as águas subterrâneas. Todavia, são
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desfavoráveis à recarga das águas subterrâneas. Podem armazenar muita água, mas não a
disponibilizam para circulação.
Já os solos residuais contendo baixo teor de argila, bastante espessos e com pedogênese avançada,
constituem-se normalmente, em bons aquíferos superficiais.

Aquíferos Mistos (poroso/fissural)
Este domínio hidrogeológico envolve pacotes sedimentares (sem ou com muito baixo grau
metamórfico) onde ocorrem litologias com textura essencialmente arenosa, apresentando pelitos e
carbonatos no geral subordinados, e que tem como características gerais uma litificação acentuada,
forte compactação e fraturamento acentuado, que lhe confere além do comportamento de aquífero
granular com porosidade primária baixa/média, um comportamento fissural acentuado (porosidade
secundária de fendas e fraturas), motivo pelo qual prefere-se enquadrá-lo com mais propriedade como
aquífero do tipo misto, com baixa a média favorabilidade hidrogeológica.
Este sistema aquífero abrange a quase totalidade da AII da PCH Bom Jesus, visto que toda a região
apresenta conjunto complexo de estruturas geológicas de fraturas e falhas das mais variadas gêneses,
direções e idades geológicas de formação e alta deformação crustal dos litótipos existentes.

Aquíferos Metassedimentares (poroso/semipermeável)
Compreende as rochas do Complexo Paraíba do Sul: Megassequência São Fidélis (MNps) e Unidade
Italva (MNpi).
Em relação às rochas metassedimentares, o quadro é variável, dependendo do tipo litológico, extensão
e geometria do aquífero e se este é confinado ou livre. Esses tipos de aquíferos, localizados em rochas
porosas ou semiporosas com importância hidrogeológica relativa média, são contínuos, geralmente
apresentando extensão regional a regional limitada, livres e/ou confinados. Por vezes, são encontrados
em camadas ou lentes arenosas, de explorabilidade difícil devido à grande profundidade dos níveis
d’água.
Consistem de sedimentos clásticos consolidados ou semiconsolidados, onde a permeabilidade é
geralmente média a baixa, e produtividade variando de média a fraca. Os poços apresentam, em geral,
capacidade específica inferior a 0,13m³/h/m e vazão entre 25 e 3,25m³/h para rebaixamento do nível
d’água de 25m. A água é normalmente de boa qualidade química.

Aquíferos Carbonáticos e Metacarbonáticos (fissural)
Fazem parte deste sistema aquífero as unidades metacarbonática calcissilicática [ca] da Unidade
Megassequência São Fidélis (MNps) e a Unidade Italva (MNpi), ambas do Complexo Paraíba do Sul.
Constituem um sistema aquífero desenvolvido em terrenos onde predominem rochas calcárias,
calcárias magnesianas e dolomíticas, que tem como característica principal, a constante presença de
formas de dissolução cárstica, formando cavernas, sumidouros, dolinas e outras feições erosivas típicas
desses tipos de rochas.
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Fraturas e outras superfícies de descontinuidade, alargadas por processos de dissolução pela água,
propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária, que permite acumulação de água em
volumes consideráveis. Infelizmente, essa condição de reservatório hídrico subterrâneo, não se dá de
maneira homogênea ao longo de toda a área de ocorrência. Ao contrário, são feições localizadas, o que
confere elevada heterogeneidade e anisotropia ao sistema aquífero.
A água, no geral, é o do tipo carbonatada, com dureza bastante elevada.

Aquíferos Sedimentares (poroso/permeável)
Na área em estudo, estes sistemas aquíferos estão representados pelos Depósitos Flúvio-Aluviais
(Qha), em áreas azonais.
Definidas como pacotes de rochas sedimentares de naturezas e espessuras diversas, que recobrem as
rochas mais antigas, apresentam um comportamento de aquífero poroso/permeável, caracterizado por
possuir porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade.
Este domínio hidrogeológico está representado por depósitos relacionados temporalmente ao
Quaternário (aluviões, coluviões, depósitos eólicos, areias litorâneas, depósitos fluvio-lagunares,
arenitos de praia, depósitos de leques-aluviais, depósitos de pântanos e mangues, coberturas detríticas
e detrito-lateríticas diversas e coberturas residuais) que, de modo geral, apresentam expressiva
distribuição de areia, cascalho, argila e silte muito complexa devido, especialmente, à dinâmica dos
cursos d’água e ao retrabalhamento dos sedimentos existentes. Desta forma, apresentam
características texturais variadas, o que produz muita heterogeneidade na distribuição das
propriedades hídricas.
A depender da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser produzidas vazões
significativas nos poços tubulares perfurados, sendo, contudo, bastante comum que os poços
localizados neste domínio, captem água dos aquíferos subjacentes.
Apesar da grande variabilidade lateral de fácies que caracterizam a deposição nos vales dos rios, muitos
deles apresentam uma sequência vertical variável de areias grossas e cascalhos na base dos canais, até
siltes e argilas no topo. A espessura relativa das unidades finas e grossas depende do tipo de
sedimentos transportados pelo rio e da história geológica destes. Em geral, predominam camadas de
areia de permeabilidade elevada que possibilita razoável aproveitamento das águas subterrâneas, com
permeabilidade variável. A porosidade efetiva média é de 5%, e as vazões médias podem ser
consideráveis, com qualidade química das águas geralmente boa. A importância hidrogeológica relativa
é geralmente grande, com possibilidades de exploração através de poços rasos com profundidades
inferiores a 50m.
No caso dos depósitos assentados diretamente sobre terrenos cristalinos, o que, em geral, somente
tem algum significado hidrogeológico nos leitos e terraços dos rios de médio ou grande porte, o
armazenamento pode ser considerável. A qualidade da água é muito variável, principalmente em
função de critérios bacteriológicos (podem ocorrer, localmente, contaminações produzidas pelas
variações de fácies, por resíduos urbanos ou mesmo por criação extensiva de gado). Em geral, as águas
destes depósitos possuem boa potabilidade e são próprias para irrigação e dessedentação animal.
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A potencialidade relativamente alta dos aquíferos sedimentares está associada aos altos valores dos
recursos renováveis, dependentes essencialmente dos rios aos quais esses depósitos estão ligados. A
recarga fluvial é a principal fonte de alimentação destes e ocorre nos períodos de enchente. A infiltração e o
escoamento são irregulares devido à heterogeneidade litológica dos depósitos.
Os sistemas aqüíferos presentes na AII estão demonstrados no Mapa de Hidrogeologia e Sistemas
Aquíferos.

68. Detalhar as condições geológicas e geotécnicas da área do eixo das barragens e área
inundável, incluindo a apresentação de perfil estratigráfico/sismoestratigráfico das
sondagens executadas, além de parâmetros geotécnicos. Comprovar para a AID a
estabilidade geológica das áreas de ombreiras e de formação do reservatório.
A análise do risco geológico-geotécnico relacionada à instabilidade de taludes e vertentes refere-se às
características estruturais, mineralógicas e de componentes geológicos, conjuntamente à localização
dessas unidades litoestratigráficas em determinado ponto da compartimentação topográfica atrelado
às condições climáticas atuantes.
Conforme já explicitado anteriormente, a AID da PCH Bom Jesus está assentada sobre rochas
metassedimentares da Unidade Italva (MNpit) e graníticas e granitóides da Suíte Bela Joana (Ny2b).
Estas rochas, de estruturas geológicas heterogêneas entre si, apresentam comportamentos geotécnicos
bastante distintos, quando localizados topograficamente, ou bastante similares, caso estejam em
mesma condição no relevo, contudo, com condições ambientais (clima, cobertura vegetal, declividade
topográfica) diferentes. Atrelado a estas características, tais rochas também apresentam diferenciados
graus de intemperização, mesmo que expostas às mesmas condições climáticas e/ou topográficas. Os
graus de erodibilidade dos minerais constituintes das rochas diferem em relação ao arranjo estrutural
que estas apresentem.
Segundo a caracterização geral apresentada (vide item “Unidades de Mapeamento Geológico”), os
granitos da Suíte Bela Joana têm textura magmática equigranular a porfirítica preservada e granulação
grossa, cujo arranjo e disposição dos minerais micáceos, álcali-feldspatos e de quartzo se faz de modo
caótico, não apresentando direção e sentido preferenciais, o que impossibilita a formação e
visualização de arranjo ígneo, conferindo iguais graus de intemperismo dos minerais, onde a pedogênse
se inicia com a desintegração dos minerais álcali-feldspáticos, seguida pelos micáceos e por último os
quartozos, que são minerais resistatos. No entanto, estando este arranjo na mesma direção e mergulho
da pendente topográfica, os processos de intemperismo agirão de maneira mais eficaz, ocasionando na
desestabilização da integridade da vertente caso ocorra um corte muito abrupto, com valores muito
próximos à 90º de inclinação.
Ainda nos granitóides da Suíte Bela Joana, a ocorrência de matacões e blocos de rocha imersos pode
ocasionar em diferenciados graus de instabilidade dos taludes, já que a capilaridade dos poros faz com
que ocorra uma maior percolação e infiltração de fluidos no material inconsolidado e já em acelerado
estágio de intemperização, promovendo a desagregação e desestabilização das vertentes e taludes
naturais e, mais expressivamente, dos taludes de corte com inclinação acima de 45°.
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As rochas metassedimentares da Unidade Italva, devido às suas litologias bastante diferentes e
heterogêneas entre si, localizadas lado a lado, impõem mudanças bruscas de comportamentos
mecânico e de circulação de fluidos tanto lateral quanto verticalmente, ocasionado pela composição
mineralógica e granulométrica bastante variada. Desta forma, os litótipos desta formação geológica
podem apresentar comportamentos geotécnicos tanto de rochas granitóides e gnáissicas quanto de
rochas sedimentares, já que seus protólitos são variados, abarcando estas classes de rochas em sua
composição geológica, que também possuem diferentes graus de metamorfismo.
A Unidade Italva representa o substrato rochoso principal da área de construção da PCH Bom Jesus,
aflorando como rocha-sã principalmente no leito do rio Itabapoana neste trecho, e como rocha
bastante alterada nas áreas de emboque e desemboque do canal de adução e casa de força (ADA),
apresentando-se em adiantado estágio de intemperismo e pedogênese. Já na área de ombreiras, os
Depósitos Fluvio-Aluviais recobrem a maior parte da área, compondo o material argilo-arenoso dos
solos presentes, e impondo condições de elevado potencial de ocorrência de movimentos de massa,
em especial os solapamentos nas margens do rio (Figura 22).

VISTA DA OMBREIRA ESQUERDA EM MORROTE DA UNIDADE
ITALVA

VISTA PARCIAL DA OMBREIRA DIREITA EM ÁREAS DE
DEPÓSITOS FLÚVIO-ALUVIAIS

FIGURA 22: Áreas de ombreiras da PCH Bom Jesus.
Já as rochas da Suíte Bela Joana, localizadas principalmente nas áreas circundantes ao
empreendimento (AID), por serem compostas por minerais ricos em Na, Ca e K – os álcali-feldspatos – e
textura porfirítica, os grãos possuem maior instabilidade ao intemperismo, especialmente se houver
condições de clima quente e úmido, alta precipitação e cobertura vegetal de porte arbóreo sobre os
estratos litológicos. Estas condições conferem aos litótipos desta suíte ígnea, elevado grau de
pedogênese, onde a desagregação mecânica e química das rochas concede maior propensão à
formação de sulcos e fendas, por meio de escoamento pluvial laminar passando a concentrado em
áreas de textura argilo-arenosa ou argilosa, que podem evoluir para grandes ravinamentos,
principalmente nas encostas com pendentes superiores à 45° de inclinação.
Em áreas com textura arenosa, o escoamento pluvial concentrado, ao percolar e atingir o nível do
lençol freático local (NA), pode acarretar na abertura de voçorocas, cujo desenvolvimento se dá da
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base para o topo das concavidades e alvéolos de morros, serras e colinas, também podendo ser
encontradas em áreas planas de textura franco-arenosa.
A criação do reservatório da PCH Bom Jesus, conforme já mencionado, terá uma área de alagamento de
apenas 0,03 ha, cujo uso do solo atual da área é de pastagem. Em relação aos terrenos lindeiros ao
reservatório, os mesmos apresentam pequena declividade e inclinação, cujo enchimento do
reservatório não colocará em risco suas margens, uma vez que as áreas do entorno são essencialmente
planas, não apresentam pendentes suficientemente elevadas e/ou inclinadas, capazes de sofrerem
desestabilização quanto às encostas e taludes ao ponto de provocar deflagração de movimentos de
massa.
As sondagens executadas estão representadas no quadro abaixo com suas respectivas coordenadas e
profundidades.

TABELA 6. Sondagens realizadas na AID da PCH Bom Jesus.
COORDENADAS
N

E

Cota da Boca (m)

PROFUNDIDADE
(m)

SP-01

7.661.797,8877

218.937,4083

101,59

16,02

SP-02

7.661.689,2205

218.924,6017

106,22

14,67
12,10

FURO

SP-03

7.661.585,9796

218.964,0592

108,98

SP-04

7.661.504,9340

219.020,8151

108,71

11,05

SM-01

7.661.971,7353

218.916,7406

87,35

12,50

SM-02

7.661.895,8408

218.972,4726

95,32

9,50

218.966,4305

100,15

12,40

SM-03

7.661.447,1929

No furo SM 03, localizado na Estrutura de Controle, foram realizados dois ensaios de perda d´água
cujos resultados estão apresentados a seguir:

TABELA 7. Ensaio de perda d´água sob pressão na AID da PCH Bom Jesus.
FURO
SM-03

TRECHO DO ENSAIO (m)
5,90 a 9,40
9,40 a 12,40

K (cm/s)
-4
2,1 x 10
-5
8,2 x 10

A forma final de apresentação dos perfis individuais (LOGs) segue ao padrão SOLOSCONSULT, adaptado
ao software de nossa propriedade.
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69. Caracterizar a geotectônica da área AID, com a compilação do histórico de
sismicidade natural para definição da possibilidade de sismicidade induzida.
A maior parte dos terremotos ocorre ao longo de estreitas faixas que dividem a litosfera em
aproximadamente 12 grandes regiões, as chamadas placas litosféricas. Nas bordas das placas
litosféricas, ocorre um grande acúmulo de esforços pela interação entre elas, originando os
terremotos, quando esses esforços ultrapassam o limite de ruptura das rochas.
No interior das placas, os esforços normalmente não são suficientes para gerar uma grande
quantidade de terremotos. É o que ocorre, por exemplo, no Brasil. Situado no meio da Placa
Sulamericana, que vai da região dos Andes, a oeste, até o centro do oceano Atlântico Sul, a
leste, o Brasil está longe das bordas e, portanto, distante dos grandes terremotos. Mas isso
não significa que não ocorram sismos no Brasil.
Os tremores no País são reflexos de fortes terremotos ocorridos principalmente em toda a
extensão da Cordilheira dos Andes, e também pela reativação e movimentação de falhas
geológicas antigas no interior e na borda leste da placa tectônica, incluindo as áreas de
plataforma e margem continental. De qualquer forma, a probabilidade de o Brasil ser atingido
por um terremoto catastrófico é remota. A grande parte dos sismos brasileiros é de pequena
magnitude (<5mb) (HABERLEHNER, 1978).
O catálogo de sismos do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da
Universidade de São Paulo – IAG mostra que, no século XX, foram registradas centenas de
sismos com epicentro no Brasil, com magnitudes atingindo até 6,6 na escala Richter, como o
terremoto registrado em Mato Grosso, em 1955. A maior parte desses sismos, porém, não
ultrapassa magnitude 4,0 e, normalmente, acarretam poucos efeitos observáveis na superfície.
Além das informações contidas no catálogo de sismos do IAG, a caracterização da sismicidade
natural (tectônica) da região é baseada, também, nos dados de observação e monitoramento
de sismicidade do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (ObSIS-UnB).
O arcabouço estrutural da AII da PCH Bom Jesus é complexo e engloba terrenos précambrianos retrabalhados em episódios termo-tectônicos proterozoicos que remobilizaram e
rejuvenesceram as rochas pré-existentes por migmatização, granitização, falhamentos e
dobramentos (MACHADO et al. 1996; TROUW et al. 2000; CAMPOS NETO, 2000; HEILBRON &
MACHADO, 2003; SCHMITT et al. 2004).
Em relação à área de plataforma continental e continente, principalmente no trecho entre a
Serra do Mar e São João da Barra, englobando as Bacias Sedimentares Petrolíferas de Santos e
Campos, os movimentos tectônicos que se destacam estão relacionados à Reativação Sul
Atlantiana (ASMUS & FERRARI, 1978; ASMUS & PONTE, 1978; FERRARI, 2001; RICCOMINNI et
al., 2004), representada pela formação do Sistema de Riftes Cenozóicos do Sudeste do Brasil,
como continuidade da abertura do oceano Atlântico (ZÁLAN & OLIVEIRA, 2005).
Como descrito no item “AII – Aspectos Tectono-Estruturais e Sedimentares Regionais”, esse
evento foi marcado por fraturamentos e falhamentos que deslocaram blocos, abatendo e
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soerguendo o substrato geológico. Este substrato, no entanto, tem sua origem em outro
evento tectônico anterior, relacionado à colisão continental no pré-cambriano, responsável
pelo amalgamento do continente Gondwana. Os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
estão contidos na faixa de dobramentos formada nesta colisão e estruturada tectonicamente
com falhamentos, foliações e zonas de cisalhamento (Faixa Móvel Ribeira). O processo de
abertura oceânica, além de gerar novos falhamentos e fraturamentos foi responsável também
pela reativação de falhas do pré-cambriano.
As reativações dessa zona de fraqueza da crosta fizeram-se presentes até o Cretáceo Superior
e Paleógeno. Hoje a atividade crustal na placa litosférica americana está concentrada na
cordilheira andina e na dorsal meso-oceânica do Atlântico. Os abalos sísmicos que atingem a
costa leste do Brasil, como dito, são de baixa intensidade não representando risco a
empreendimentos desta natureza.
O Mapa de Sismos do Brasil apresenta as áreas de ocorrência de sismos e suas intensidades
(Figura 23). Nele podemos observar zonas de concentração de sismos, sendo notáveis as zonas
no interior dos estados de Goiás e Minas, e outra na zona marinha da região Sudeste, mais
precisamente no Rift da bacia sedimentar de Santos.

FIGURA 23: Mapa de sismos >3,0. Detalhe para a região da bacia hidrográfica do rio
Itabapoana. Fonte: ObSIS-Unb, 2011.
A localização dos epicentros sísmicos evidencia que estes compõem um padrão fortemente
alinhado, possivelmente respeitando a estruturação do embasamento local. Dados históricos
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indicam que a maioria dos sismos apresenta baixa magnitude, com valores entre 0,8 e 3,7 e
valor médio de 2,8. Tais dados permitem associar a origem dos tremores com eventos
localizados, envolvendo pequenas movimentações e reajustes de blocos crustais. Ou seja, a
atividade sísmica que, historicamente, atinge a região sugere um controle estrutural, em que a
liberação de energia sísmica, em geral, ocorre em áreas afetadas por falhamentos ou
convergência de estruturas.
AII – LISTAGEM DE SISMOS
A listagem apresentada na Tabela 8 refere-se aos sismos tectônicos localizados principalmente
nas áreas de Margem e Plataforma Continental das Bacias Sedimentares de Santos e Campos,
cuja compilação de dados foi possível por meio de trabalho publicado por FRANCA &
ASSUMPÇÃO (2008) e pela coleta de dados no banco do ObSIS-UnB (2011).
A caracterização dos aspectos sismológicos foi realizada com base no levantamento, análise e
recopilação do histórico de sismicidade natural e induzida, utilizando os dados dos principais
observatórios e estações sismográficos existentes, principalmente da UnB e do Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo – IAG/USP.
TABELA 8: Lista de sismos ocorridos.
ANO

DIA /MÊS H/MIN/SEG

HIPOCENTRO
LAT

LONG

ERRO (%)

MAGNITUDE
(mb)

LOCAL

2001

24/mai

23:55:00

-21.20

-39.91

10

3.0

Margem Continental

2001

24/ago

19:56:18

-21.93

-40.37

30

3.9

Margem Continental

2001

29/set

13:54:00

-22.56

-40.68

30

2.6

Margem Continental

2003

13/abr

11:20:14

-22.27

-40.67

30

3.3

Margem Continental

2003

16/abr

15:36:18

-21.31

-39.86

10

3.2

Margem Continental

2004

30/mai

03:26:29

-23.17

-42.15

50

2.5

Margem Continental

2004

01/jun

04:03:11

-22.99

-41.89

30

2.3

Plataforma Continental

2005

10/out

16:14:40

-24.21

-42.89

10

2.1

Margem Continental

2006

16/nov

08:08:06

-22.28

-39.78

30

2.9

Margem Continental

2006

26/nov

02:11:57

-22.04

-40.25

30

3.6

Plataforma Continental

2007

05/set

04:09:08

-24.62

-43.28

10

2.3

Plataforma Continental
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ANO

DIA /MÊS H/MIN/SEG

HIPOCENTRO
LAT

LONG

ERRO (%)

MAGNITUDE
(mb)

LOCAL

2008

06/nov

20:23:45

-22.00

-40.10

30

2.6

Plataforma Continental

2008

03/mai

09:09:55

-22.48

-39.89

30

3.4

Plataforma Continental

2008

01/set

15:43:41

-23.52

-43.49

10

2.0

Plataforma Continental

Fonte: FRANCA & ASSUMPÇÃO, 2008; ObSIS-UnB, 2011.

Todos os sismos listados foram obtidos por meio do Método mR, cujo valor final é conseguido
a partir da estimativa de magnitude do sismo (mb), conseguido pelos valores médios de todas
as estações sismológicas existentes na região do abalo (ASSUMPÇÃO & BURTON, 1982). A
magnitude de um abalo sísmico é a escala que mede a quantidade de energia liberada pelo
evento sísmico e está relacionada à energia total das vibrações emitidas pelo foco sísmico
(hipocentro), mensurada e registrada pelos sensores sismológicos. Ela é baseada em medições
precisas da amplitude e tipo de ondas sísmicas nos sismógrafos, dando como resultado a
distância entre o epicentro do sismo e a estação sísmica e/ou o conjunto delas. Esta escala
correspondente à maior magnitude registrada pelo conjunto de sensores sísmicos, sujo
resultado é apresentado sob a forma de um dado valor na Escala Richter, com viés quantitativo
e objetivo (Tabela 9).
TABELA 9: Escala de magnitude do sismo – Escala Richter.
MAGNITUDE

EFEITOS

< 3,5

Geralmente não sentido pela população

3,5 – 5,4

Frequentemente sentido, mas raramente causa danos materiais

5,4 – 6,0

Danos ligeiros em edifícios bem construídos; danos maiores em edifícios mal
construídos ou em mal estado de conservação

6,1 – 6,9

Destruição em um raio de até 100km do epicentro

7,0 – 7,9

Grande sismo; pode provocar grandes danos materiais e humanos em vastas
áreas

> 8,0

Sismo muito grande; pode provocar grandes destruições em áreas de até
centenas de quilômetros de raio do epicentro

Fonte: ObSIS-UnB, 2011.

A Intensidade Sísmica Máxima de um dado evento sísmico é uma classificação simplista e
quantitativa dos efeitos causados pelas vibrações sísmicas, onde são utilizadas como
parâmetros de medição as sensações causadas nas pessoas e os danos causados em
construções civis e no ambiente de modo geral. Assim, a Intensidade Sísmica Máxima é
registrada não pelo conjunto dos sensores sísmicos, mas sim por meio de relatos e
informações históricas e/ou da população que presenciou os abalos sísmicos (ASSUMPÇÃO &
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BURTON, 1982). Tal valor é medido pela escala Mercalli Modificada (MM) e subdividida em 12
graus de intensidade, de viés qualitativo e subjetivo (Tabela 10).
TABELA 10: Escala de intensidade sísmica máxima.
INTENSIDADE
(mm)

EFEITOS

I

Não sentido

II

Sentido por pessoas em repouso ou em andares altos

III

Vibração leve; objetos pendurados balançam um pouco

IV

Vibração como a causada pela passagem de caminhões pesados; chocalhar de janelas e
louças; carros estacionados são balançados

V

Sentido fora de casa; pessoas acordam, objetos pequenos tombam e quadros são
movidos

VI

Sentido por todos; deslocamento de móveis; quebra de vidraças e janelas, rachaduras
no reboco das paredes

VII

Percebido por motoristas dirigindo; dificuldades em manter-se de pé; sinos tocam
sozinhos; principais danos: quebra de ornamentos arquitetônicos e rebocos,
rachaduras consideráveis em reboco e alvenaria; desabamento de prédios e
construções em mal estado de conservação ou mal feitas

VIII

Quebra de galhos e troncos; pequenas rachaduras no solo e em pavimentos de ruas e
estradas; danos moderados a severos em obras de engenharia tais como irrigação,
diques de barragens

IX

Grandes rachaduras no solo (fendas); desabamentos; destruição de construções de
alvenaria; rompimento de tubulações subterrâneas; danos em estruturas de concreto
armado

X

Solo bastante rachado com grandes e largas fendas; desabamentos em maiores
proporções; movimentações excessivas de terra em encostas; danos severos em obras
de engenharia como barragens, estradas de ferro

XI

Distúrbios permanentes no solo; estradas de ferro retorcidas; tubulações subterrâneas
completamente destruídas

XII

Danos quase totais; grandes massas de terra deslocadas; alteração de curvas de nível e
cotas topográficas

Fonte: ObSIS-UnB, 2011.

Em relação à Categoria do Sismo, a mesma pode ser classificada em cinco classes, de acordo
com a quantidade e a qualidade das informações disponíveis. São elas:
1. Sismo com dados macrossísmicos1 que permitem construir mapa de isossistas e
determinar o epicentro com boa precisão;
2. Sismo com dados que permitem determinar a área afetada, avaliar intensidades e
determinar um epicentro aproximado;

1

Entende-se por Dados Macrossísmicos os registros do conjunto de estações e sensores sismológicos, cuja compilação de dados resulta na
construção de linhas concêntricas (isossistas) com a indicação precisa da localização do hipocentro a partir do epicentro.
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3. Sismo com informações certas sobre suas ocorrências, permitindo às vezes avaliar
intensidades. A área afetada e o epicentro podem não estar bem determinados;
4. Evento sísmico duvidoso em relação ao local e data do abalo ou mesmo sobre a
confiabilidade da fonte utilizada;
5. Dado instrumental, quando só são disponíveis registros sismográficos sem dados
macrossísmicos.
Devido ao fato dos sismos apresentados na Tabela 8 terem ocorrido em áreas de plataforma e
margem continental, os mesmos não tiveram sua Intensidade Sísmica Máxima registrada. Em
relação à categoria, todos os eventos sísmicos registrados foram relacionados à classe 1, cujo
cruzamento e interpolação de dados de distâncias do foco sísmico resultaram na localização
dos epicentros dos abalos listados.
SISMICIDADE INDUZIDA POR RESERVATÓRIOS – SIR
Algumas atividades desenvolvidas pelo homem influenciam nas características sismotectônicas
de alguns locais, infringindo determinado potencial sísmico e desencadendo uma categoria
especial de sismos denominados “sismos induzidos”, já que resultam da interação do homem
com a natureza, relacionada principalmente à construção de grandes obras de engenharia.
Este potencial sísmico induzido pelo homem pode ser classificado de acordo com as cinco
principais atividades antrópicas que atuam diretamente no ambiente sismotectônico em suas
áreas de influência, através de mudanças no nível da sismicidade local. São elas:
1) Atividades de mineração e extração com uso de explosivos;
2) Injeção profunda de fluidos sob alta pressão;
3) Extração de líquidos e fluidos em profundidade;
4) Explosões subterrâneas; e
5) Enchimento de reservatórios na construção de barragens.
Os quatro primeiros tipos de atividades, geralmente, induzem pequenos sismos, com
magnitudes não superiores a 5,0 na Escala Richter. Entretanto, relativamente ao tipo 4, alguns
testes nucleares realizados na década de 1960, com potência da ordem de dezenas de
megatons (1 megaton = 106 ton de Trinitrotolueno-TNT), produziram sismos artificiais de
magnitudes da ordem de 7,0 pontos (ObSIS-UnB, 2011).
Os sismos induzidos por reservatórios (SIR), embora sejam geralmente de pequenas
intensidades, podem, às vezes, atingir magnitudes moderadas (entre 5,0 e 6,5 pontos na Escala
Richter). Sismos dessa magnitude podem produzir severos efeitos macrossísmicos associados,
com vítimas humanas e prejuízos materiais consideráveis, gerando, portanto, um impacto
ambiental e social muito grande (ObSIS-UnB, 2011).
Neste tipo de sismicidade induzida, a massa de água do reservatório representa uma carga
adicional que causa um crescimento significativo na tensão elástica, enquanto o crescimento
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da pressão nos poros pode ser gerado de duas maneiras: diretamente, através da infiltração da
água do reservatório, e indiretamente, através do fechamento dos poros e fraturas saturadas
abaixo do reservatório. O carregamento superficial produzido por cada metro de água é de 0,1
bar ou cerca de 20 bars num reservatório do porte de Itaipu Binacional (com uma
profundidade média de 21,5m).
A construção da barragem, ao criar um novo lago, altera as condições estáticas das formações
rochosas do ponto de vista da mecânica (em virtude do próprio peso da massa d’água) e do
ponto de vista da hidráulica (em conseqüência da infiltração do fluido, que causa pressões
internas nas camadas rochosas profundas). A combinação das duas ações pode desencadear
distúrbios tectônicos e, eventualmente, gerar sismo, caso as condições locais sejam propícias
(existência de falhas, fraturas e diáclases, cujos esforços sejam convenientemente orientados)
(ObSIS-UnB, 2011).
Mesmo que o peso da água em reservatórios com mais de 100 metros de profundidade seja
insuficiente para fraturar as rochas da base, a coluna d’água exercerá uma pressão
hidrostática, empurrando o líquido através dos poros das rochas e de fraturas preexistentes. O
efeito da pressão pode levar meses ou mesmo anos para alcançar distâncias não muito longas,
dependendo da permeabilidade do solo e das condições de fraturamento das rochas (ObSISUnB, 2011).
A Figura 24 ilustra esquematicamente o processo disparador de um tremor de terra induzido
por reservatório.

FIGURA 24: Modelo esquemático de poro-pressão em áreas com reservatórios artificiais.
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No entanto, quando a pressão alcança zonas mais fraturadas, a água é forçada para dentro das
rochas, reduzindo o esforço tectônico efetivo e facilitando o deslocamento de blocos falhados.
A água tem ainda o papel de agente químico: ao hidratar certas moléculas, ela enfraquece o
material e favorece a formação de novas fissuras, que levam o líquido a penetrar ainda mais
profundamente no interior de um maciço rochoso (ObSIS-UnB, 2011).
A SIR é, portanto, um fenômeno dinâmico resultante da interação complexa das novas forças
induzidas pelo lago, que passam a interferir sobre o regime de forças naturais previamente
existentes. Não se sabe ao certo se o reservatório apenas antecipa a ocorrência de terremotos
que viriam a ocorrer de qualquer maneira ou se pode também alterar a magnitude dos sismos
(ObSIS-UnB, 2011).
De acordo com as características sismotectônicas da região em estudo e com as informações
apresentadas na Tabela 8, observa-se que o maior potencial sísmico local está associado à área
imersa da Plataforma Continental, onde estão localizadas as Bacias Sedimentares Petrolíferas
de Santos e Campos, bem como também com a área de margem continental ativa,
representada pela porção oeste da Dorsal Meso Atlântica.
Nota-se que do total de sismos ocorridos e registrados na região de entorno à AII da PCH Bom
Jesus, é possível apreender que a média de magnitude na Escala Richter é de 2.84 pontos, com
intervalos variando entre 2.0 e 3.9. Estes valores são classificados como de pequena
intensidade em ambas as escalas utilizadas (Richter e Mercalli Modificada). Atrelada ao fato de
estarem localizadas em áreas e zonas onde não há construções de engenharia e adensamento
populacional, uma vez que estão em plataforma e margem continental, não infringem perigos
à sociedade.
No caso do reservatório da PCH Bom Jesus que, conforme exposto no Item “AID e ADA Análise de Alterações sobre o Microclima local”, terá um reservatório de 0,52ha, onde 0,49ha
já encontram-se em leito do rio Itabapoana, a massa d’água represada (0,03ha) não
representará esforços plausíveis ao desencadeamento de sismos induzidos por reservatório
(SIR), capazes de impor riscos às construções do empreendimento hidrelétrico, ou mesmo à
população residente na AID deste ou nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus
do Norte.
Desta forma, conclui-se que, a partir das informações compiladas, pode-se admitir que a
sismicidade na região em estudo, do ponto de vista da engenharia civil (p.ex. construção de
hidrelétricas, termelétricas, dutos e linhas de transmissão), é pouco significativa, não
infringindo em maiores perigos à população acerca de possíveis danos materiais e perdas de
vidas humanas.
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70. Caracterizar as principais unidades geomorfológicas incluindo: a
compartimentação geomorfológica geral das áreas de estudo, a posição da área
dentro do vale ou da bacia hidrográfica (alto, médio, baixo vale ou cabeceira,
margens, etc), tipo de forma de relevo dominante; classificação das formas de relevo
quanto a sua origem (formas fluviais, formas de aplainamento, etc).
O diagnóstico referente à Geomorfologia e Dinâmica de Relevo da AII da PCH Bom Jesus foi
elaborado com base em dados bibliográficos e mapeamentos publicados. As cartas geológicas
produzidas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), e utilizadas para o mapeamento e análise
dos temas relacionados às características geológico-estruturais e sedimentares, serviram como
base no diagnóstico na medida em que abrangem toda a área da bacia hidrográfica do rio
Itabapoana, delimitada para este estudo.
As informações pré-existentes foram sistematizadas e atualizadas com as observações da
campanha de campo, realizadas em duas campanhas: 1ª - 14 a 16 de maio de 2010 e 2ª - 13 a
15 de janeiro de 2011.
O estudo geomorfológico visa identificar, caracterizar e mapear as unidades de relevo
homólogas, levando em consideração tanto os aspectos descritivos, associados à geometria
das formas de relevo, quanto os aspectos morfodinâmicos, e também os condicionantes
geobiofísicos que geram a evolução do relevo ao longo do tempo geológico.
A geomorfologia da AII da PCH Bom Jesus foi caracterizada considerando-se os aspectos
morfológicos e morfométricos (declividade das encostas, densidade de drenagem e amplitude
topográfica), bem como a dinâmica dos processos geomorfológicos, ocorrência de processos
erosivos e movimentos de massa e suscetibilidade à erosão, levando-se em conta os materiais
litológicos e as estruturas identificadas no estudo geológico.
Atrelado a isso, foi realizado o mapeamento hipsométrico da AII, com vistas a melhor
caracterizar a topografia local, a partir da interpolação das bases cartográficas e topográficas
disponíveis para a área de estudo do empreendimento (Mapa Hipsométrico – AII). Também foi
feito o mesmo mapa para a AID da PCH, a fim de visualizar a área de estudo em maior
detalhamento (Mapa Hipsométrico – AID).
As unidades geomorfológicas regionais representam formas de relevo homólogas – conjunto
de caracteres geomorfológicos, topográficos e climáticos semelhantes – que definem uma
região geográfica.
Para esta caracterização e classificação, foi realizada compilação de informações contidas em
estudos acadêmicos, conforme bibliografia apresentada, nas observações de campo e nos
mapeamentos temáticos para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, realizados
respectivamente pelo CPRM (2000), em escala 1:500.000, e pelo Instituto Estadual do
Ambiente (IEMA) do Espírito Santo, Projeto RADAMBRASIL Folha Vitória (SF.24): geologia,
geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra, disponibilizado pelo Ministério
das Minas e Energia.
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Para os levantamentos referentes à geotecnia e estabilidade de taludes, vertentes e ombreiras
foram consultados: o Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, referente ao
Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro em escala 1:500.000 (CPRM, 2000); mapeamento
e diagnóstico referente ao Projeto Rio de Janeiro em escala 1:500.000 (CPRM/EMBRAPA,
2001); sondagens geotécnicas realizadas pelo Projeto Básico de Engenharia da PCH Saltinho do
Itabapoana e trabalhos acadêmicos e demais bibliografias e publicações técnicas relacionados
à temática.
A identificação das áreas de risco geológico-geotécnico para a estabilidade de taludes,
vertentes e ombreiras, enfatizando os processos indutores à deflagração de focos erosivos e
de movimentos de massa, foi realizada a partir do levantamento geotécnico das principais
características geológico-estruturais das unidades litoestratigráficas mapeadas, corroborado
com a análise topográfica e de declividade do relevo na AID e com os resultados dos
levantamentos em campo.

Caracterização da gênese e dinâmica do relevo
O relevo observado nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo teve sua gênese
intimamente vinculada a processos orogenéticos, de formação de cadeias montanhosas e
complexos de serras e escarpas de falha, relacionados à Faixa Móvel Ribeira, e a processos de
mudanças climáticas, de períodos frios para quentes e vice-versa, que atuaram no
modelamento e conformação topográfica.
Os processos de formação e modelado do relevo terrestre, durante muitos anos, foram
interpretados como sendo o resultado do controle estrutural feito pela geologia local,
originando diferentes formas de relevo observadas (DAVIS, 1889), ou como sendo a resposta
dada por este controle estrutural e respectivos processos internos formadores, a partir de sua
interação com as condições climáticas atuante no local, hidrologia, camadas de solo e sua
cobertura vegetal (PENCK, 1953). Havia ainda os autores que advogavam que a formação,
evolução e diferenciação dos modelados observados no relevo eram obtidas a partir das
coberturas vegetais reinantes, atreladas ao zoneamento climático global (TRICART, 1959;
AB’SABER, 1967), sem, no entanto, promover a correlação de todas as características
supracitadas com as variações climáticas ocorridas durante o período denominado
Quaternário.
Foi com base nisto que Bigarella e colaboradores (BIGARELLA & AB’SABER, 1964; BIGARELLA &
ANDRADE, 1965; BIGARELLA & MOUSINHO, 1965; BIGARELLA et al. 1965), propuseram que,
durante as variações climáticas quaternárias, ocorreriam períodos onde a erosão e seus
depósitos correlatos seria mais acentuada e atuante, do mesmo modo que, em outros
períodos, os processos de intemperismo e pedogênese atuariam de forma mais flagrante.
A sucessão de períodos erosivos/deposicionais e de intemperismo/pedogênese foi
primeiramente apresentada e proposta por Erhart (década de 1950), pautado na observação
de depósitos sedimentares e morfologia de relevo. Este definia que, sobre a superfície
terrestre ocorreriam fases de Biostasia e Resistasia, em que a primeira aconteceria em
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condições climáticas úmidas, durante os períodos interglaciais, enquanto que a fase de
Resistasia estaria associada aos períodos glaciais, já que a superfície do planeta se apresentaria
em fase árida, uma vez que não haveria água disponível em estado líquido.
Com base nos apontamentos de Erhart, Bigarella e seus colaboradores aplicaram esta
metodologia de análise na investigação das superfícies quaternárias continentais presentes no
território brasileiro. Assim, as modificações apresentadas pelos compartimentos de relevo
seriam realizadas durante as fases de transição climática entre períodos úmidos e áridos da
seguinte forma:

 Transição úmido-seco: grande disponibilidade de material intemperizado exposto devido à
redução da cobertura vegetal; predomínio de fluxos hídricos torrenciais; evolução
acelerada das encostas; entulhamento dos vales.

 Transição seco-úmido: aumento do volume de chuvas e de sua regularidade; implantação
relativamente lenta das formações vegetais mais densas resultando em pequena proteção
efetiva aos processos erosivos superficiais; regime fluvial favorável ao aumento da
capacidade de transporte de sedimentos; desentulhamento dos vales.
Desta forma, os compartimentos de relevo no território brasileiro, de acordo com Bigarella e
colaboradores, seriam formados exclusiva e necessariamente pelas variações no regime
climático terrestre, ocasionando nos diversos aspectos e formas distinguíveis na paisagem.
Contudo, estes autores não consideravam também a atuação de forças tectônicas na formação
do relevo, uma vez que, há época da divulgação de suas pesquisas, ainda não havia sido
divulgada a teoria da Tectônica de Placas – acreditava-se que não mais ocorriam eventos
tectônicos posteriores ao processo de abertura de Pangea –, cabendo apenas aos aspectos
climáticos e pedológicos a formação de relevo sobre as massas emersas de terra na superfície
do planeta.
Outra dificuldade apresentada pelo modelo morfogenético de Bigarella e colaboradores
consistia na aplicação da teoria geomorfológica clássica de KING (1956), cuja formação do
relevo se dava a partir do processo de erosão lateral, constituindo-se na formação de
pedimentos e pediplanos. Para King, o pediplano é uma superfície erosiva cuja gênese está em
condições de um clima seco, onde o entalhamento posterior das drenagens se dá em
condições climáticas mais úmidas, resultando o conjunto destes sucessivos processos em
superfícies colinares com inselbergs, tidos como testemunhos remanescentes do relevo
anterior. Neste modelo morfogenético, as várias camadas de sedimentos foram geradas por
sucessivos eventos de intercalação de climas secos e úmidos, resultando nos diversos
patamares de uma mesma feição de relevo (mar de morros, por exemplo), tendo sido todos
rebaixados e formados pelo processo de pediplanação, não apresentando diferentes
compartimentações sedimentológicas feitas em diferentes estágios/episódios climáticos.
Apesar de apresentar alguns aspectos que dificultem, ou até mesmo impossibilitem, a
aplicabilidade do modelo morfogenético proposto por Bigarella e colaboradores, no estudo do
Quaternário Continental no território brasileiro, o processo de formação dos compartimentos
de relevo é ainda utilizado para dirigir e ordenar a linha de pensamento aplicada no
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entendimento de sua evolução. Os resultados de tais processos, muitas vezes, são os mesmos
alcançados, o que irá mudar é a gênese destes na formação do relevo, a partir do momento
que se fizer a interação de todas as etapas de sua formação e evolução – intemperismo,
erosão, deposição –, com seus condicionantes, que também são os fatores essenciais (clima,
relevo, litologia, organismos e tempo geológico) que agem neste processo (PENCK, 1953).
Portanto, o modelo morfogenético para o território brasileiro, e principalmente para a Região
Sudeste, proposto por Bigarella e colaboradores durante a década de 1960, ainda hoje é
aplicado para explicar a formação e evolução do relevo, desde que a ele sejam também
atrelados os processos de tectônica recente, denominados neotectônica (HASUI, 1990).
Conforme exposto anteriormente, as coberturas geológicas desta porção de relevo que
compreende a Faixa Móvel Ribeira são formadas por terrenos cuja gênese e evolução estão
intimamente relacionadas aos eventos de neotectônica, ocorridas principalmente a partir do
Paleoceno (65.5 Ma) (RICCOMINNI et al., 2004; ZALÁN & OLIVEIRA, 2005).
A abertura do Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil (SRCSB), de idade eocena,
formou extensas áreas de blocos basculados, em horsts e grábens, formando também áreas
aplainadas entre estes blocos (ZALÁN & OLIVEIRA, 2005). O complexo serrano da Serra do Mar
seria formado por este basculamento, acarretado pela movimentação da Falha de Santos e de
outras falhas secundárias (RICCOMINNI et al., 2004).
No contexto do SRCSB, a principal área aplainada, formada pelo conjunto morfogenético
erosão-tectônica, estaria representada pela Superfície de Aplainamento Japi (DE MARTONNE,
1943; ALMEIDA & CARNEIRO, 1998; RICCOMINNI et al., 2004; ZALÁN & OLIVEIRA, 2005).
A Superfície de Aplainamento Japi – principais superfícies de erosão pós-paleozóicas da Região
Sudeste do Planalto Atlântico do Brasil – fornece indícios sobre a origem e evolução da Serra
do Mar a partir de um sítio que não é o que ela ocupa atualmente (ALMEIDA & CARNEIRO,
1998). A mais antiga delas foi identificada por DE MARTONNE (1943) como “Superfície das
Cristas Médias”, sendo denominada por ALMEIDA & CARNEIRO (1998) de Superfície Japi, cuja
deformação se deu por meio de flexuras e grandes falhamentos do embasamento cristalino
pré-cambriano.
Durante a deformação da Superfície Japi, o Planalto Atlântico sofreu importantes
desnivelamentos por falhas, desenvolvendo hemigrábens com inclinação para NNW,
orientados segundo direções ENE dos falhamentos pré-cambrianos então reativados. O
sistema de bacias tafrogênicas formado por estes movimentos tectônicos é subparalelo à Serra
do Mar assim como à charneira da Bacia de Santos e a falhamentos identificados na
plataforma continental rasa.
As principais bacias tafrogênicas formadas são: São Paulo, Taubaté, Resende, Volta Redonda e
Itaboraí, também tendo sido formado o Gráben da Guanabara (FERRARI, 2001) e as Bacias
Petrolíferas Plataformais Rasas de Santos, Campos e Espírito Santo (ZALÁN & OLIVEIRA, 2005).
Estas bacias são preenchidas por sedimentos continentais Eocenos a Miocenos (55.8 – 5.3 Ma),
e desde o Paleoceno na Bacia de Itaboraí (65.5 Ma) (ALMEIDA & CARNEIRO, 1998; FERRARI,
2001; RICCOMINNI et al., 2004; ZALÁN & OLIVEIRA, 2005).
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Condicionantes de Formação do Relevo: Condicionantes Morfoestruturais e Morfotectônicos
A análise dos condicionantes morfoestruturais é importante como base para a
compartimentação do relevo. Esta compartimentação baseia-se na interrelação dos fatores
geológicos e geomorfológicos, considerando-se o arranjo litoestrutural que compreende a
orientação e o direcionamento dos lineamentos estruturais dos pacotes rochosos, a relação
dos padrões e hierarquia da drenagem com a litologia local, bem como a forma e o
posicionamento topográfico dos modelados e a natureza das formações superficiais.
Na AII da PCH Bom Jesus, a aplicação desta análise permitiu a identificação de dois domínios
morfoestruturais e morfotectônicos onde os processos geomorfológicos se organizam de
acordo com os aspectos amplos da geologia, como as províncias estruturais (como a Província
Estrutural Mantiqueira), e eventualmente se relacionam à predominância de uma litologia
específica como o caso das unidades geológicas mapeadas. Estes dois domínios são
respectivamente: a Faixa Móvel Ribeira, contendo os Terrenos Oriental e Paraíba do Sul
(HEILBRON et al., 2000) e o Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil (ZALÁN &
OLIVEIRA, 2005).
Domínios Morfoestruturais e Morfotectônicos
O cenário geomorfológico visualizado em toda extensão dos estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo foi e continua sendo modelado por esforços tectônicos distensivos e
compressivos, além da atuação das oscilações climáticas (PENCK, 1953; KING, 1956; BIGARELLA
& MOLSINHO, 1965; BIGARELLA et al., 1965), principalmente durante os últimos 65.5 Ma (do
Paleógeno ao Quaternário), tendo sido formado pela junção de características
morfoestruturais e morfotectônicas.
A morfoestrutura é caracterizada como sendo as formas de relevo, ou modelado de relevo,
cuja formação esteve extremamente vinculada à influência da estrutura geológica local e de
acordo com a sua gênese. Já a morfotectônica diz respeito ao modelado de relevo que ainda
está em processo contínuo de formação e desenvolvimento, cuja paisagem é processada sob
controle tectônico ativo ou de neotectônica (MOURA & MELLO, 1996; MOURA, 2001).
No entorno da área de estudo para a AII da PCH Bom Jesus, os modelados de relevo em que os
processos morfotectônicos estão presentes, conjuntamente com os processos
morfoestruturais, são representados pelas cadeias serranas e de escarpa representadas pela
Serra do Mar e as Bacias Sedimentares de Campos e Espírito Santo.
A neotectônica tem influência condicionante na compartimentação do relevo no Estado do Rio
de Janeiro, podendo ser o território subdividido em 2 grandes domínios de atuação da
tectônica recente (final do Cretáceo - pós 65.5 Ma): o da Faixa Ribeira e o do SRCSB.
O Domínio da Faixa Ribeira estende-se no rumo NE-SW por cerca de 1.400 km, indo desde os
arredores de Ilha Bela, no litoral paulista, até as proximidades da divisa dos estados da Bahia e
Espírito Santo (PETERNEL et al., 2005). Na região em estudo para a AII da PCH Saltinho do
Itabapoana, esta faixa orogênica apresenta seu segmento central (TROUW et al., 2000),
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estando assentada diretamente sobre os Terrenos Oriental e Paraíba do Sul (HEILBRON et al.,
2000).
Os domínios morfotectônicos configuram-se na paisagem, denotando os reflexos da tectônica
exercida, de modo intercalado, desde o rifteamento continental que gerou o SRCSB, até
recentemente, no Quaternário, com os processos tectono-climáticos de modelado do relevo.
Condicionantes Morfoesculturais e Tipos de Relevo
A morfoescultura é caracterizada como sendo uma superfície cujo modelado ou a tipologia de
formas de relevo é gerada sobre uma ou várias estruturas geológicas, sempre pela ação
externa (clima, ventos, águas, tempo de exposição), atrelando processos/agentes intempéricos
com processos/agentes pedogenéticos na gênese do relevo (agentes morfogenéticos)
(MOURA, 2001).
Já os tipos de relevo são caracterizados por serem um conjunto de formas de relevo com
padrão de elevado grau de semelhança, sendo uma unidade taxonômica superior à forma de
relevo. Os tipos de relevo são definidos por um conjunto de formas relativamente delineadas,
apresentando as mesmas elevações absolutas, a mesma gênese graças à dependência da
mesma morfoestrutura existente, os mesmos conjuntos de agentes morfogenéticos e a mesma
história de desenvolvimento (MOURA, 2001).
Domínios Morfoesculturais e Tipologias de Relevo
No Domínio da Faixa Ribeira, onde está localizada a AII da PCH Bom Jesus, os Domínios
Morfoesculturais são representados pelos: Maciços Costeiros e Interiores, Escarpas Serranas,
Planalto Residual e Depressão Interplanáltica com Alinhamentos Serranos.
Já as Tipologias de Relevo ou Sistemas de Relevo consistem em Planícies Aluviais, Colinas,
Morros Elevados, Alinhamentos Serranos e Degraus Estruturais, Maciços Costeiros e Interiores
e nas Escarpas Serranas, apresentados no Mapa Geomorfológico.
De modo geral, os Domínios Morfoesculturais são assim caracterizados:
A) Maciços Interiores
Maciços montanhosos isolados em domínio colinoso, sustentados por paragnaisses,
mármores, granulitos, tonalitos e granitos. Vertentes escarpadas e cumes aguçados de
amplitude topográfica superior a 500m. Predominância de Argissolos Vermelhos e VermelhoAmarelos eutróficos, onde a vegetação original era composta por floresta subcaducifólia. Estão
ocupados por pastagens e pequenos fragmentos de Mata Atlântica e áreas de precipitação
anual de 900 a 1.200 mm (Figura 25).
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FIGURA 25: Maciços interiores. Fonte: trabalho de campo, maio de 2011.
Apresentam terrenos escarpados de alta declividade, com ocorrência de depósitos de tálus
com baixa capacidade de recarga hídrica devido a elevado déficit, com potencial
hidrogeológico baixo a nulo e afloramentos de rocha. Solos pouco espessos e com moderada
fertilidade. Potencial mineral para rocha ornamental e feldspato.
B) Escarpas Serranas
A tipologia de relevo Escarpas Serranas compreende um conjunto de escarpas montanhosas
festonadas, fortemente alinhadas, resultantes do soerguimento e basculamento de blocos
escalonados de direção WSW-ENE, compostas pelas serras do Mar e da Mantiqueira.
A escarpa da Serra da Mantiqueira estende-se desde o Maciço do Itatiaia e a “garganta” de
Passa-Vinte, adentrando Minas Gerais. A escarpa da Serra do Mar ocupa grande extensão no
espaço físico do Rio de Janeiro, desde a Serra da Bocaina, na divisa do Rio de Janeiro com o
Estado de São Paulo, até a Serra do Imbé, no município de Campos dos Goytacazes.
São sustentadas por granitóides, paragnaisses, ortognaisses migmatíticos, granulitos e
charnockitos. Vertentes retilíneas a côncavas apresentando amplitudes topográficas
superiores a 500m. Predominam Argissolos Vermelho-Amarelos e Vermelhos eutróficos e
distróficos. A vegetação original era composta por floresta subcaducifólia na escarpa do
planalto de Varre-Sai e na porção terminal da Serra do Mar, próximo a São Fidélis. São
ocupados por extensos fragmentos de mata e pastagens, com precipitação média anual
variando de 1.100 a 1.400 mm.
Possui terrenos escarpados de alta declividade, com ocorrência de depósitos de tálus com
baixa capacidade de carga hídrica e potencial hidrogeológico baixo a nulo, além de
afloramentos de rocha. Apresentam alta suscetibilidade a processos de erosão e movimentos
de massa, em solos pouco espessos com moderada fertilidade. Inadequados para urbanização
e agricultura e próprios para pastagens restritas aos patamares estruturais de gradientes mais
suaves, situados nas escarpas degradadas. Apresentam déficit hídrico no período seco.
Potencial mineral para água mineral em áreas de mananciais.
Na AII da PCH Bom Jesus esta unidade é representada pelas escarpas das serras do Jaspe, da
Bacia e do Jacá. As escarpas serranas apresentam desnivelamentos extremamente elevados,
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com vertentes rochosas muito íngremes, podendo apresentar altitude superior a 600m. As
características morfológicas das estruturas são diferenciadas, principalmente devido às
condicionantes litoestruturais, o que torna possível a observação tanto de montanhas com
topo aguçado anguloso ou em cristas alinhadas quanto de degraus escarpados. Os sistemas de
relevo configurados apresentam vertentes íngremes, por vezes rochosas, recobertas por
depósitos de tálus e colúvios (Figura 26).

FIGURA 26: Escarpas serranas. Fonte: trabalho de campo, maio de 2011.
C) Planaltos Residuais
O Domínio dos Planaltos Residuais agrega diferentes tipologias de relevo, apresentando
feições geomorfológicas de Mar de Morros, Morros Elevados, Pães de Açúcar e Planícies
Fluviais (Figura 27).

MAR DE MORROS
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PÃES-DE-AÇÚCAR NO SEGUNDO PLANO

PLANÍCIES FLUVIAIS

FIGURA 27: Formas de relevo dos planaltos residuais. Fonte: trabalho de campo, maio de
2011.
O Domínio de Mar de Morros é composto por colinas e morros sustentados por paragnaisses,
mármores, ortognaisses, tonalitos e granitos, em parte, sob controle estrutural do lineamento
Além Paraíba. Apresenta relevo dissecado, com vertentes convexo-côncavas e topos
arredondados ou alongados, cujas amplitudes topográficas são inferiores a 100m, onde
predominam Argissolos Vermelho-Amarelos e Vermelhos eutróficos com moderada a forte
suscetibilidade à erosão, apresentando, por vezes, solos pouco espessos e de moderada
fertilidade natural, adequados para pastagens e cultivos perenes e urbanização nos terrenos
mais suaves. Os sedimentos de corrente dos tributários dos rios Itabapoana e Muriaé contêm
altos teores de Al.
A vegetação original era composta por floresta subcaducifólia. Estão ocupados por pastagens
e, subordinadamente, por fragmentos de mata, agricultura e pequenos núcleos urbanos. A
precipitação média anual de 900 a 1.400 mm. Esta unidade é expressiva por grandes extensões
da AII da PCH Bom Jesus.
Terrenos com moderada a alta capacidade de carga hídrica (colúvios e solos residuais), com
aquíferos livres a semiconfinados, restritos aos vales dos rios com potencial regular a bom e
com aquífero cristalino fissural com elevado déficit hídrico, principalmente nos trechos a
montante dos distritos de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte. Potencial mineral
para granito, mármore, grafita, feldspato e quartzo e água mineral.
O Domínio de Morros Elevados apresenta também “pães-de-açúcar” com ocorrência de
compartimentos colinosos nos principais fundos de vales, sustentados por tonalitos, granitos,
paragnaisses e mármores. Vertentes convexas a escarpadas com topos arredondados a
aguçados, por vezes, alinhados. Amplitudes topográficas entre 200 e 400m e gradientes
médios a elevados.
Predominam Argissolos Vermelho-Amarelos e Vermelhos eutróficos. A vegetação original era
composta por floresta subcaducifólia. Estão ocupados por pastagem e, subordinadamente,
fragmentos de mata. A precipitação média anual varia de 1.200 a 1.400 mm. Esta subunidade é
expressiva no planalto de Varre-Sai.
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Terrenos de alta suscetibilidade à erosão nas vertentes convexas ou nos eixos das
concavidades. Déficit hídrico no período seco. Solos pouco espessos nas vertentes mais
declivosas. Ocorrência de águas subterrâneas ferruginosas.
Terrenos com moderada capacidade de carga hídrica (colúvios) em aquíferos livres a
semiconfinados, restritos aos vales, com potencial regular a bom, e solos de moderada
fertilidade natural, adequados para pastagens e cultivos perenes nos terrenos menos
íngremes. Potencial mineral para mármore e granito.
As Planícies Fluviais são representadas por planícies e terraços fluviais constituídos por
sedimentos quaternários, arenosos e/ou areno-argilosos, onde predominam Solos Aluviais
Planossolos álicos nos baixo-médios cursos dos Muriaé e Itabapoana. A vegetação original era
composta por floresta subperenifólia de várzea. Atualmente, estão ocupados por pastagens,
núcleos urbanos e, subordinadamente, por agricultura. A precipitação média anual varia de
900 a 1.300mm.
Terrenos inundáveis, principalmente nas margens dos cursos fluviais, onde deve ser evitada
urbanização, obras viárias ou disposição de resíduos sólidos. Solos podem, eventualmente,
apresentar sais em subsuperfície. Lençol freático elevado a subaflorante, passível de
contaminação.
Terrenos melhor drenados nos médio-altos cursos fluviais. Solos de alta fertilidade adequados
para agricultura de várzea e pastagem. Aquíferos livres, com potencial regular a bom.
Agricultura com irrigação e/ou drenagem e pecuária, respeitando as limitações naturais dos
terrenos.
Terrenos montanhosos e morros com amplitude elevada de relevo, localizados no reverso das
escarpas serranas. São superfícies residuais que resistiram aos processos erosivos e de
aplainamento atuantes durante o Quaternário, cujos terrenos de idade pré-cambriana foram
soerguidos pela neotectônica que deu origem ao SRCSB.
As zonas planálticas apresentam características morfológicas muito diferenciadas,
caracterizando-se por relevos colinosos de baixa amplitude, alternados com morros mais
elevados, degraus estruturais ou zonas montanhosas, com vertentes de gradientes suaves a
elevados, recobertas por colúvio.
A densidade de drenagem é alta e o padrão intercala de dendrítico a treliça nas zonas de
montanhas e morros elevados, enquanto que nas zonas de relevo colinoso de baixa amplitude,
a densidade de drenagem é muito baixa com padrão paralelo a dendrítico.
D) Depressão Interplanáltica com Alinhamentos Serranos
Alinhamentos serranos sustentados por charnockitos, ortognaisses, granulitos, paragnaisses,
mármores, granitóides e granitos. Vertentes escarpadas e cumes aguçados. Amplitude
topográfica entre 300 e 700m e gradientes elevados (Figura 28).
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FIGURA 28: Depressão interplanáltica com alinhamentos serranos. Fonte: trabalho de campo,
maio de 2011.
Predominam Argissolos Vermelho-Amarelos e Vermelhos eutróficos e distróficos e,
subordinadamente, Cambissolos e Latossolos álicos. A vegetação original era composta por
floresta subcaducifólia nas serras da bacia do Itabapoana e nos alinhamentos isolados dos
contrafortes da Serra do Mar. Estão ocupados por pastagens e matas. A precipitação média
anual varia de 1.000 a 1.500mm.
Terrenos montanhosos de alta declividade, com ocorrência de depósitos de tálus com baixa
capacidade de carga, e afloramentos de rocha. Solos pouco espessos, inadequados para
urbanização, agricultura e pecuária. Déficit hídrico no período seco com potencial
hidrogeológico baixo a nulo. Potencial mineral para granito, feldspato e mármore.
UNIDADES DE MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO
As principais feições geomorfológicas ou sistemas de relevo existentes na AII da PCH Bom
Jesus estão descritas abaixo. Estas estão representadas no Mapa Geomorfológico.
RELEVOS DE AGRADAÇÃO
Planícies Aluviais (Planícies de Inundação, Terraços Fluviais e Leques Alúvio-Coluviais) –
Superfícies subhorizontais, com gradientes extremamente suaves e convergentes sem direção
aos canais-tronco.
RELEVOS DE DEGRADAÇÃO EM PLANALTOS DISSECADOS OU SUPERFÍCIES APLAINADAS
Domínio Suave Colinoso – Relevo de colinas muito pouco dissecadas, com vertentes convexas
e topos arredondados ou alongados, com expressiva sedimentação de colúvios e alúvios.
Ocorrência subordinada de morrotes alinhados. Densidade de drenagem baixa a média com
padrão de drenagem variável, de dendrítico a treliça ou retangular. Predomínio de amplitudes
topográficas inferiores a 50m e gradientes muito suaves.
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Domínio Colinoso (zona típica do domínio de “Mar de Morros”) – Relevo de colinas pouco
dissecadas, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou alongados, com
sedimentação de colúvios e alúvios. Ocorrência subordinada de morrotes alinhados e morros
baixos. Densidade de drenagem média com padrão de drenagem variável, de dendrítico a
treliça ou retangular. Predomínio de amplitudes topográficas inferiores a 100m e gradientes
suaves.
Domínio de Morros Elevados (com ocorrência de "Pães-de-Açúcar") – Relevo de morros
convexo-côncavos dissecados e topos arredondados ou aguçados, com sedimentação de
colúvios, alúvios e, subordinadamente, depósitos de tálus. Presença de “monadnocks”.
Ocorrência de compartimentos colinosos em seções alveolares nos vales principais. Densidade
de drenagem média a alta com padrão de drenagem variável, de dendrítico a treliça ou
retangular. Predomínio de amplitudes topográficas entre 200 e 400m e gradientes médios,
com presença de formas residuais proeminentes e gradientes elevados.
Alinhamentos Serranos e Degraus Estruturais – Relevo de patamares litoestruturais, com
vertentes predominantemente retilíneas a côncavas e escarpadas e topos de cristas alinhadas,
aguçados ou levemente arredondados, que se destacam topograficamente do domínio
colinoso. Densidade de drenagem alta com padrão de drenagem variável, de paralelo a
dendrítico. Predomínio de amplitudes topográficas entre 300 e 700m e gradientes médios a
elevados, com ocorrência de colúvios e depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de
rocha.
RELEVOS DE DEGRADAÇÃO EM ÁREAS MONTANHOSAS
Maciços Costeiros e Interiores – Relevo montanhoso, extremamente acidentado, localizado
em meio ao domínio das baixadas e planícies costeiras, ou em meio ao domínio colinoso, no
caso dos maciços interiores. Vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas
e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. Densidade de drenagem
alta a muito alta com padrão de drenagem variável, de paralelo a dendrítico, geralmente
centrífugo. Predomínio de amplitudes topográficas superiores a 300m e gradientes muito
elevados, com ocorrência de colúvios e depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de
rocha.
Escarpas Serranas – Relevo montanhoso, extremamente acidentado, transicional entre dois
sistemas de relevo. Vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e topos
de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. Densidade de drenagem muito
alta com padrão de drenagem variável, de paralelo a dendrítico, ou treliça a retangular.
Predomínio de amplitudes topográficas superiores a 500m e gradientes muito elevados, com
ocorrência de colúvios e depósitos de tálus, solos rasos e afloramentos de rocha.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 92

71. Caracterizar e mapear a pedologia da AID, aptidões e potencial erosivo dos solos,
incluindo a descrição das características texturais, gradiente textural, profundidade,
declividade, capacidade de infiltração, dentre outros aspectos necessários para
avaliação do potencial erosivo dos solos existentes.
Os métodos de trabalho de escritório e de campo, e os critérios para identificação e distinção
das classes de solos, serão a seguir descritos de maneira sucinta, sendo que informações mais
pormenorizadas poderão ser obtidas nas seguintes publicações da Embrapa: Critérios para
distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento - normas em uso pelo
CNPS (EMBRAPA, 1988a); Definição de horizontes e camadas do solo (EMBRAPA, 1988b);
Procedimentos Normativos de Levantamentos de Solos (EMBRAPA, 1995); Sistema Brasileiro
de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).
Preliminarmente, foram efetuados o levantamento e análise do material básico disponível com
relação às características dos solos e seus fatores de formação, especialmente geologia, relevo
e clima. Esta etapa teve como material básico os trabalhos do Programa de Levantamentos
Geológicos Básicos do Brasil – Estado do Rio de Janeiro, na escala 1:400.000 (CPRM, 2001),
contendo o levantamento de solos, aptidão agrícola dos solos, estudos de chuvas intensas.
Também foram utilizadas imagens do satélite IKONOS, cartas topográficas da DSG e do IBGE,
na escala 1:50.000, e o Levantamento de Solos do Estado do Rio de Janeiro (EMBRAPA, no
prelo).
Foram utilizados os conceitos para reconhecimento e classificação de horizontes diagnósticos,
grupamentos de textura e de fases das unidades de mapeamento de solos (de relevo,
pedregosidade, rochosidade e vegetação), de acordo com os Critérios para distinção de classes
de solos e de fases de unidades de mapeamento – normas em uso pelo SNLCS (EMBRAPA,
1988a) e Definição de horizontes e camadas do solo (EMBRAPA, 1988b). As classes de solos
presentes neste estudo estão de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos
(EMBRAPA, 2006).
Os levantamentos de solos, aptidão agrícola das terras e suscetibilidade à erosão dos solos
foram desenvolvidos com base nas informações contidas em trabalhos existentes já realizados
para a área de interesse e entorno. Os estudos específicos para classificação de solos
basearam-se na morfologia de perfis examinada localmente e comparações com
levantamentos preexistentes para a cobertura pedológica da região. No Mapa Pedológico,
adicionalmente, atualizaram-se as nomenclaturas e os símbolos das unidades de mapeamento,
de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).

SOLOS
Neste item é apresentado o estudo dos solos da AII da PCH Saltinho do Itabapoana, com
objetivo de identificação, caracterização e delimitação cartográfica dos diversos solos
ocorrentes nas terras pertencentes ao trecho do médio curso da bacia hidrográfica do rio
Itabapoana.
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Foram identificadas e caracterizadas as classes de solo ocorrentes, segundo a metodologia
preconizada e adotada pelo Centro Nacional de Pesquisa de Solos – CNPS da EMBRAPA
(EMBRAPA, 2006), assim como realizado o seu agrupamento em 10 unidades de mapeamento.
CRITÉRIOS PARA DISTINÇÃO DE CLASSES DE SOLO
A seguir são apresentados de forma sucinta os principais atributos usados para o mapeamento
dos solos da AII do empreendimento: diagnósticos, texturas e fases.
Atributos Diagnósticos
Para a subdivisão das classes de solos em níveis categóricos mais baixos, utilizaram-se os
seguintes atributos:
Atividade da Fração Argila: refere-se à capacidade de troca de cátions (valor T) da fração
mineral. Atividade alta (Ta) designa valor igual ou superior a 27cmolc/kg de argila e atividade
baixa (Tb), valor inferior a esse, após correção referente ao carbono. Para essa distinção, é
considerada a atividade das argilas no horizonte B, ou no C quando não existe B.
Caracter Distrófico: o termo distrófico especifica solos com saturação por bases (valor V)
inferior a 50%. Para essa distinção, é considerada a saturação por bases no horizonte B, ou no
C quando não existe B.
Caracter Eutrófico: O termo eutrófico especifica distinção de solos com saturação igual ou
superior a 50%. Para esta distinção é considerada a saturação por bases no horizonte B, ou no
C quando não existe B.
Caracter Álico: O termo álico significa que é uma das unidades hierárquicas mais comuns
daquela classe de solo.
Horizontes Diagnósticos Superficiais
Horizonte A moderado: é um horizonte superficial que apresenta teores de carbono orgânico
variáveis, espessura e/ou cor que não satisfaçam as condições requeridas para caracterizar um
horizonte A chernozêmico ou proeminente.
Horizonte A chernozêmico: é um horizonte mineral superficial, de cor escura, com alta
saturação de bases e com estrutura suficientemente desenvolvida para que o material de solo
não seja, ao mesmo tempo, maciço e duro ou muito duro quando seco. É um horizonte, com
altos teores de carbono orgânico (> 0,6%).
Horizonte A proeminente: constitui horizonte superficial relativamente espesso (pelo menos
18cm de espessura) com estrutura suficientemente desenvolvida para não ser
simultaneamente maciço e duro, ou mais coeso, quando seco, ou constituído por prismas
maiores que 30cm. É um horizonte de cor escura (croma úmido inferior a 3,5 e valores mais
escuros que 3,5 quando úmido e que 5,5 quando seco) com saturação por bases (V) inferior a
65% e conteúdo de carbono igual ou superior a 6,0 g/kg.
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Horizonte A húmico: é um horizonte superficial que, além das características do horizonte A
proeminente, apresenta maior desenvolvimento, expresso por maior espessura e/ou maior
riqueza em matéria orgânica, associada à cor mais escura, desde que não satisfaça aos
requisitos de horizontes turfosos. Para o caso específico de Latossolos, o requisito de
espessura mínimo é de 80cm.
Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais
Horizonte B textural: é um horizonte mineral subsuperficial no qual há evidências de
acumulação, por iluviação, de argila silicatada. O horizonte B textural possui um acréscimo de
argila em comparação com o horizonte sobrejacente eluvial e, usualmente, apresenta
cerosidade.
Horizonte B latossólico: é um horizonte mineral subsuperficial, cujos constituintes evidenciam
avançado estágio de intemperização, explícito pela alteração completa dos minerais primários
menos resistentes ao intemperismo e/ou minerais de argila 2:1, seguida de intensa
dessilicificação, lixiviação de bases e concentração residual de sesquióxidos, argila do tipo 1:1 e
minerais primários resistentes ao intemperismo. Em geral é constituído por quantidades
variáveis de óxidos de ferro e de alumínio, minerais de argila 1:1, quartzo e outros minerais
mais resistentes ao intemperismo, podendo haver a predominância de quaisquer desses
materiais.
Horizonte B incipiente: horizonte mineral subsuperficial que sofreu alteração física e química
em grau não muito avançado, porém suficiente para o desenvolvimento de cor ou de
estrutura, no qual mais da metade do volume de todos os sub-horizontes não deve consistir
em estrutura da rocha original.
Horizonte B plânico: É um tipo especial de horizonte B textural, subjacente a horizonte A ou E
e precedido por uma mudança textural abrupta. Apresenta estrutura prismática, ou colunar,
ou em blocos angulares e subangulares grandes ou médios, permeabilidade lenta ou muito
lenta e cores acinzentadas ou escurecidas, podendo ou não possuir cores neutras de redução,
com ou sem mosqueados. Este horizonte é adensado, com teores elevados de argila dispersa e
pode ser responsável pela retenção de lençol de água suspenso, de existência temporária.
Grupamentos de Classes de Textura
A textura, em ciência do solo, corresponde à composição granulométrica da terra fina seca ao
ar (TFSA), obtida em laboratório.
Foram consideradas as seguintes classes de textura, conforme os teores de argila, areia e silte
determinados em laboratório:


textura muito argilosa: identifica solos com mais de 600g de argila/kg;



textura argilosa: quando o solo tem entre 350 e 600g de argila/kg;



textura média: quando o solo contém 350g de argila e mais de 150g de areia/kg, excluídas
as classes texturais areia e areia-franca;
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textura arenosa: refere-se às classes texturais areia e areia-franca.

Para as classes de solos com significativa variação textural entre horizontes superficiais e
subsuperficiais, a textura é expressa em forma de fração, por exemplo, textura média/argilosa.
A caracterização efetuada em função da proporção de cascalhos (diâmetro de 2 a 20mm) em
relação à terra fina (fração menor que 2mm) separa solos através das seguintes classes:


textura muito cascalhenta – quanto existe mais de 50% de cascalho na composição
granulométrica do horizonte;



textura cascalhenta – quando esse valor oscila entre 15 e 50% de cascalho; e



textura com cascalho – quando as quantidades de cascalho variam entre 8 e 15%.

Grupamentos de Classes de Fases
O critério de fases tem como objetivo fornecer informações adicionais sobre as condições
ambientais. São comumente empregadas fases de relevo, pedregosidade, rochosidade, relevo
e de vegetação, essa última utilizada quando não são elaborados mapas de uso e ocupação do
solo, como auxílio na avaliação de condições microclimáticas locais. No presente diagnóstico
não foram usadas fases de vegetação.
Pedregosidade - utiliza-se os termos fase pedregosa ou fase muito pedregosa para caracterizar
solos com quantidades de calhaus e matacões, na parte superficial ou subsuperficial do solo,
suficientes para impedir ou restringir o uso de implementos agrícolas.
Rochosidade – denominam-se solos pela fase rochosa quando há presença de matacões com
diâmetro maior do que 100cm à superfície do solo ou para designar a presença de lajes de
rochas com uma camada ou um horizonte de solo (A) à superfície.
Fases de Relevo - o nome da fase de relevo acompanha a descrição da unidade de solos com o
intuito de serem fornecidos subsídios ao estabelecimento de limitações com relação ao
emprego de implementos agrícolas e, mediante avaliação da declividade e comprimento das
pendentes, auxiliar na determinação da susceptibilidade à erosão. As formas de relevo que
acompanham a designação da unidade de solos são as seguintes:


Relevo ondulado: designa superfícies de topografia pouco movimentada, constituídas por
conjunto de colinas, com declives moderados, entre 8 e 20%.



Relevo forte ondulado: corresponde a superfícies de topografia movimentada, formadas
por morros (elevações de 100 a 200m de altitudes relativas) e raramente colinas, com
declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%.



Relevo montanhoso: caracteriza superfícies com topografia vigorosa, com predomínio de
formas acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas e maciços
montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes (superiores a 200m)
e declives fortes ou muito fortes, predominantemente variáveis de 45 a 60%.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 96



Relevo escarpado: caracteriza-se superfícies com topografia vigorosa, com predomínio de
formas acidentadas, usualmente constituídas por montanhas e maciços montanhosos e
afloramentos de rocha, apresentando desnivelamentos relativamente grandes (superiores
a 400m) e declives muito fortes, predominantemente variáveis acima de 60%, facilmente
atingindo 75%.

AII – UNIDADES DE MAPEAMENTO DE SOLOS
A seguir serão descritos, sucintamente, os principais solos ocorrentes na AID da PCH Bom
Jesus, os quais estão demonstrados especialmente no Mapa Pedológico.
ARGISSOLOS
Esta classe é constituída de solos minerais, não hidromórficos, bem intemperizados, bastante
evoluídos, apresentando horizonte B textural abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa
(Tb) ou com argila de atividade alta (Ta) conjugada com saturação por bases baixa. O horizonte
B textural é formado pela acumulação de argila com seqüência de horizontes A, Bt e C.
Os Argissolos Vermelho-Amarelos são solos que têm nítida diferenciação textural entre os
horizontes A e B. Têm cores mais amarelas do que o matiz 2,5YR e mais vermelhas do que o
matiz 7,5YR, na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B (inclusive BA) (Embrapa
Solos, 2006). Na área abrange dois grandes grupos de Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico
(PVAd) e Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico (PVAe).
Os Argissolos Vermelho-Amarelos distróficos (PVAd) têm como principal característica
distintiva a saturação por bases inferior a 50%, isto é, são distróficos. São solos profundos, com
argila de atividade baixa, horizonte superficial A do tipo moderado com textura média e
argilosa e o Bt com textura argilosa ou muito argilosa.
Poucas são as limitações à sua utilização agrícola, sendo a principal a elevada acidez que obriga
a execução de práticas corretivas de ordem química. A baixa fertilidade natural e a
relativamente moderada suscetibilidade à erosão são os principais fatores limitantes naqueles
solos onde o relevo é menos movimentado, devendo-se, porém, mencionar as possibilidades
de implicações acarretadas pelo relevo mais movimentado e pela presença de pedregosidade
em algumas unidades de mapeamento.
Os Argissolos Vermelho-Amarelos eutróficos (PVAe) que possuem saturação por bases igual ou
superior a 50%, são classificados como de maior aptidão agrícola devido a essa melhor
condição de fertilidade natural do solo, diferenciando-se muito pouco dos distróficos.
Os Argissolos Vermelhos, compreende solos com matiz 2,5 YR ou mais vermelho, na maior
parte dos primeiros 100cm do horizonte B, inclusive o BA (EMBRAPA SOLOS, 2006). Essa cor
vinculada ao teor e a natureza de óxidos de ferro é a característica determinante da classe e,
evidenciam nesses solos, condições moderadas e boas de drenagem e permeabilidade. É
comum a presença de cerosidade entre as suas unidades estruturais, indicando, portanto, o
processo pedogenético de translocação de argila. Apresenta textura binária, média/argilosa e
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média/muito argilosa. O horizonte superficial mais comum é o A moderado e em menor grau
de ocorrência o proeminente. A estrutura é geralmente fraca a moderada, pequena e média
granular.
O horizonte Bt possui textura dominantemente média ou argilosa, com estrutura moderada,
pequena e média, em blocos subangulares e angulares na maioria das unidades. Esta
característica impõe a estas classes uma maior restrição a drenagem interna, tendo uma maior
relação escoamento superficial/infiltração, porém com boas condições de drenagem e
permeabilidade, apesar de, em geral, serem menos profundos que os Argissolos VermelhoAmarelos. Essas características garantem a esses solos a classificação fraca a moderada,
quanto à suscetibilidade à erosão nos relevos menos movimentados.
São áreas amplamente utilizadas com pastagem, porém, com o intuito de minimizar os
processos erosivos, principalmente, devido ao gradiente textural, são indicados para esses
solos técnicas de controle de processos erosivos e adição de corretivos e fertilizantes.
CAMBISSOLOS
Esta classe abrange solos minerais não hidromórficos, pouco evoluídos, caracterizados pela
presença de horizonte B incipiente, com argila de baixa ou alta atividade. Apresentam
fertilidade natural baixa ou alta, são medianamente profundos a rasos, apresentando
seqüência de horizontes A, Bi e C, com pequena diferenciação entre eles. Em geral, verifica-se
forte influência do material de origem em suas características, o que evidencia a pouca
evolução desses solos, expressa também pelo fraco desenvolvimento pedogenético do
horizonte B, ou mesmo pelo grau de intemperização pouco avançado, inferido pela presença,
na fração grossa, de conteúdos minerais primários de fácil intemperização superiores a 4% ou,
ainda, por teores de silte relativamente elevados. Devido a sua suscetibilidade à erosão e pelo
relevo em que ocorrem são solos que apresentam grandes limitações ao uso agrícola, sendo
mais indicados ao uso com pastagem, silvicultura ou preservação da flora e da fauna.
LATOSSOLOS
Esta classe de solos compreende solos minerais, não hidromórficos, com B latossólico
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200cm da superfície do solo
ou dentro de 300cm, se o horizonte A apresenta mais que 150cm de espessura.
Possuem sequência de horizontes A, Bw e C, com moderada nitidez na diferenciação entre eles
e com argila de atividade baixa.
Presença de agregados que permitam seu recobrimento por películas de materiais finos
caracterizando filmes de cerosidade dentro dos 120cm da superfície sem, contudo, ter
incremento suficiente desses finos para caracterizar um horizonte textural, além disso, têm
que apresentar relação textural maior ou igual 1,5. Foram identificadas na área no segundo
nível categórico as subordens: Latossolo Vermelho (LV) e Latossolo Vermelho-Amarelo (LVA).
Na subordem dos Latossolos Vermelho-Amarelos estão compreendidos os solos profundos e
muito profundos com horizonte B latossólico imediatamente abaixo do horizonte A, neste
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caso, moderado. Apresentam cores com matiz 5YR ou mais vermelhos e mais amarelos que
2,5YR namaior parte dos primeiros 100cm do no horizonte B (inclusive BA). São solos em
avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado de enérgicas
transformações no material constitutivo. São predominantemente distróficos e de texturas
média e, em menor proporção, argilosa.
Embora seja comum a tendência a aumento gradativo dos teores de argila ao longo do perfil, o
incremento de argila do horizonte A para o B é inexpressivo, com relação textural (B/A)
insuficiente para caracterizar o horizonte B textural. No quarto nível categórico apresenta-se
apenas como típico, isto é, são solos que não possuem características extraordinárias e por
exclusão representam o conceito central da classe. Observam-se algumas inclusões de
argissólicos e plínticos que são identificados pela presença de plintita, comumente sob a forma
de mosqueados vermelhos ou vermelho-amarelados, em quantidade mínima de 5% por
volume de solo, mas que é insuficiente para definir horizonte plíntico e os típicos não possuem
características extraordinárias e por exclusão representam o conceito central da classe.
A subordem dos Latossolos Vermelhos compreende solos que se caracterizam por possuírem
horizonte B latossólico de cor vermelho no matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte dos
primeiros 100cm do horizonte B (inclusive BA). São pouco freqüentes na área de domínio do
reservatório, sendo mapeadas somente como inclusões. Ocupam relevos que variam de plano
e suave ondulado a ondulado e forte ondulado. Apresentam perfis muito profundos, com o
horizonte C situado abaixo de 150cm de profundidade. São dominantemente cauliníticos, com
ocorrência menor de goethita, e quantidades reduzidas de gibsita. Com base em estudos de
Palmieri (1986) e Kämpf et al. (1988), a presença de hematita pode também ser inferida, ainda
que não evidenciada em difratogramas de raios-X da fração argila de um horizonte Bw de
matiz 10R.
São solos com elevada macroporosidade e em sendo a capacidade do solo de armazenar e
transmitir líquido diretamente relacionada com geometria do sistema poroso, os Latossolos
apresentam excelente permeabilidade interna, excessiva ou muito rápida, garantindo a maior
resistência aos processos erosivos entre as classes de solos.
As unidades por terem textura argilosa, tendendo para muito argilosa, apresentam limitações
quanto a compactação do solo, acidez elevada e fertilidade baixa. Requerem um manejo
adequado, direcionado para correção da acidez, fertilidade e controle de erosão. A deficiência
de micronutrientes é também verificada.
PLANOSSOLOS
Sob essa denominação, estão compreendidos solos minerais, que apresentam horizonte B
plânico, com saturação por bases inferior a 50% (distrófico). Caracterizam-se pela ocorrência
de mudança textural abrupta, de tal forma marcante que no solo seco é comum formar-se
uma fratura de separação entre esse horizonte B e o sobrejacente. É comum observar, nesses
solos, a formação de um lençol freático suspenso temporário nos períodos mais chuvosos do
ano, devido à presença do horizonte B plânico, de baixa permeabilidade. Ocorre também o
estabelecimento de um ambiente redutor no seu topo e na base do horizonte suprajacente,
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constituindo, portanto, solos com Ligeira erodibilidade, devido a textura mais arenosa, ao seu
gradiente textural e, considerando o relevo plano em que ocorrem.
Compreende solos minerais, imperfeitamente ou mal drenados, com mudança textural
abrúptica entre o horizonte A ou E e o horizonte B plânico, tendo este cores de redução ou
mosqueados, com estrutura em blocos angulares ou prismática. Apresentam alta saturação de
bases e sódio - caráter solódico (saturação com sódio maior que 8% e menor que 15 %). O
horizonte B plânico apresenta baixa condutividade hidráulica, o que determina a formação de
um lençol suspenso temporário nos períodos mais chuvosos do ano e o estabelecimento de
ambiente redutor no seu todo e na base do horizonte suprajacente, constituindo, portanto
solos com suscetibilidade à erosão Nula/Ligeira, considerando esse relevo plano.
Na Tabela 11 é apresentada uma síntese das classes mapeadas que compõem as Unidades de
Mapeamento de Solos na AII da PCH Bom Jesus.
TABELA 11: Unidades de mapeamento de solos – AII.
UNIDADE DE MAPEAMENTO
DESCRIÇÃO DAS CLASSES DE SOLO
ARGISSOLOS

SÍMBOLO

PVe

PVAd

PVAe

PVa

PVd

PVea

Argissolo Vermelho eutrófico, com textura argilosa ou muito argilosa e horizonte A
moderado. A vegetação característica é a floresta tropical subperenefólia, com
relevo ondulado a forte ondulado.
Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico típico, com textura media / argilosa ou
argilosa / muito argilosa e horizonte A moderado. A vegetação característica é a
floresta tropical subperenefólia, com relevo forte ondulado e montanhoso.
Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico típico, com textura argilosa ou argilosa /
muito argilosa e horizonte A moderado. A vegetação característica é a floresta
tropical subcaducifólia, com relevo forte ondulado e montanhoso.
Argissolo Vermelho álico, com textura argilosa ou muito argilosa e horizonte A
moderado. A vegetação característica é a floresta tropical subperenefólia, com
relevo forte ondulado e montanhoso.
Argissolo Vermelho distrófico típico, com textura argilosa e horizonte A moderado
ou A proeminente. A vegetação característica é a floresta tropical subcaducifólia,
com relevo forte ondulado ou montanhoso.
Argissolo Vermelho eutrófico e distrófico típicos, com textura argilosa ou muito
argilosa e horizonte A moderado ou A chernozêmico. A vegetação característica é a
floresta tropical subcaducifólia, com relevo forte ondulado.
CAMBISSOLOS

Cxa

Cambissolo álico, com textura argilosa ou média argilosa, e horizonte A moderado e
B incipiente. A vegetação característica é a floresta tropical subperenefólia, com
relevo montanhoso e forte ondulado.
LATOSSOLOS

LVAd

Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico típico, com textura argilosa ou muito
argilosa e horizonte A moderado ou A proeminente e B latossólico. A vegetação
característica é a floresta tropical subperenefólia, com relevo forte ondulado e
ondulado.
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LVa

Latossolo Vermelho álico, com textura argilosa e horizonte A moderado ou A
proeminente e B latossólico. A vegetação característica é a floresta tropical
subperenifólia, com relevo forte ondulado.
PLANOSSOLOS

Sa

Planossolo álico, com textura arenosa a areno-argilosa e horizante A proeminente e
B plânico. A vegetação caracterísitca é a floresta subperenifólia, com relevo plano a
suavemente ondulado.

APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS
A avaliação da aptidão agrícola das terras para a AII da PCH Bom Jesus consiste em classificar
as terras em seis grupos, baseados na interpretação dos dados fornecidos pelo levantamento
pedológico e considerando práticas agrícolas em três níveis de manejo tecnológico: baixo,
médio e alto. Essa interpretação é realizada visando um planejamento agrícola de sequeiro,
através da avaliação das condições de cada unidade de mapeamento de solos, não só para
lavouras como também para pastagens e silvicultura. A metodologia do sistema foi
desenvolvida pela SUPLAN - CNPS/EMBRAPA (RAMALHO FILHO & BEEK, 1995).
O nível de manejo A (primitivo) é baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível
técnico-cultural. No nível B, as práticas de manejo estão condicionadas a um nível razoável de
conhecimento técnico. Há alguma aplicação modesta de capital e utilização de resultados de
pesquisa para a manutenção e melhoramento das condições agrícolas das terras e das
lavouras. As práticas de manejo neste nível de manejo incluem calagem e adubação,
tratamentos fitossanitários simples, mecanização com base na tração animal ou na tração
motorizada, apenas para desbravamento e preparo inicial do solo.
As práticas agrícolas no nível C de manejo estão condicionadas a um alto nível de
conhecimento tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital para a
manutenção e melhoramento das condições das terras e das lavouras. As práticas de manejo
são conduzidas com auxílio de maquinaria agrícola e um conhecimento técnico operacional
capaz de elevar a capacidade produtiva. Incluem-se, nas práticas de manejo, trabalhos
intensivos de drenagem, medidas de controle de erosão, tratos fitossanitários, rotação de
culturas com plantio de sementes melhoradas, calagem e fertilizantes em nível econômico
indicado através das pesquisas e mecanização adequada.
Foram admitidos 6 grupos de aptidão para avaliar as condições agrícolas de cada unidade de
mapeamento do solo, não só para lavouras, como para pastagem plantada, pastagem natural e
silvicultura, devendo as áreas inaptas ser indicadas para preservação da flora e da fauna, ou
outra atividade não ligada a agricultura. Em outras palavras, as terras consideradas inaptas
para lavoura são analisadas de acordo com os fatores básicos limitantes e classificadas
segundo sua aptidão para usos menos intensos.
Os grupos 1, 2 e 3 identificam terras cujo tipo de utilização mais intensivo é a lavoura. O grupo
4 é constituído de terras em que o tipo de utilização é a pastagem plantada, enquanto que o
grupo 5 engloba subgrupos que identificam terras nas quais os tipos mais intensivos são
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silvicultura e/ou pastagem natural. O grupo 6 refere-se a terras inaptas para quaisquer tipos
de utilizações mencionadas, a não ser em casos especiais.
As classes expressam a aptidão agrícola das terras para um determinado tipo de utilização que
são lavouras, pastagem plantada, silvicultura e pastagem natural. As classes de aptidão foram
definidas como Boa, Regular, Restrita e Inapta.
 Classe Boa - Terra sem limitações significativas para a produção sustentada de um
determinado tipo de utilização, observando condições do manejo considerado. Há um
mínimo de restrições que não reduz a produtividade ou benefícios expressivamente e
não aumenta os insumos acima de um nível aceitável.
 Classe Regular - Terras que apresentam limitações moderadas para a produção
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando as condições de manejo
considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a
necessidade de insumos, de forma a aumentar as vantagens globais a serem obtidas
do uso. Ainda que atrativas, essas vantagens são sensivelmente inferiores àquelas
auferidas das terras da classe boa.
 Classe Restrita - Terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada
de um determinado tipo de utilização, observando as condições do manejo
considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os benefícios, ou então
aumentam os insumos necessários, de tal maneira, que os custos só seriam justificados
marginalmente.
 Classe Inapta - Terras apresentando condições que parecem excluir a produção
sustentada do tipo de utilização em questão.
A classe de aptidão agrícola das terras, de acordo com os níveis de manejo, é obtida em função
do grau limitativo mais forte, referente a qualquer um dos fatores que influenciam a sua
utilização agrícola: deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso de água,
susceptibilidade à erosão e impedimentos à mecanização.
As classes têm representação numérica, onde: A, B e C expressam o Nível de Manejo para as
terras; e P, N e S referem-se ao tipo de pastagem (plantada, natural e silvicultura). Essas letras
podem ser maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, conforme a classe de
aptidão seja Boa, Regular ou Restrita. A classe Inapta não é representada por símbolos. Sua
interpretação é feita pela ausência das letras no tipo de utilização.
UNIDADES DE MAPEAMENTO DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS – AII
Para se determinar à aptidão agrícola dos solos na AII da PCH Bom Jesus foram feitas
consistência dos dados adquiridos em campo e a análise de material bibliográfico. Nesse
sentido, as classes de solo foram enquadradas da seguinte maneira, segundo as classes de
aptidão agrícola das terras:


2(a)bc - Terras com aptidão agrícola REGULAR para lavouras no nível de manejo B e C e
RESTRITA no nível de manejo A.
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 2(b)c - Terras com aptidão agrícola REGULAR para lavouras no nível de manejo C, RESTRITA
no B e INAPTA no nível de manejo A.

 3(bc) - Terras com aptidão agrícola RESTRITA para lavouras no nível de manejo B e C e
INAPTA no nível de manejo A.

 4p - Terras com aptidão agrícola REGULAR para pastagem plantada.
 4(p) - Terras com aptidão agrícola RESTRITA para pastagem plantada.
 5(s) - Terras com aptidão agrícola RESTRITA para silvicultura.
 5(n) - Terras com aptidão agrícola RESTRITA para pastagem nativa e INAPTA para
Silvicultura.

 6 – Terras INAPTAS para uso agrícola, indicadas para a preservação da Fauna e da Flora.
Na Tabela 12 estão apresentadas as unidades de mapeamento de aptidão agrícola das terras
da AII da PCH Bom Jesus. Estas são demonstradas espacialmente no Mapa de Aptidão Agrícola.
TABELA 12: Unidades de mapeamento de aptidão agrícola das terras – AII.
UNIDADE DE MAPEAMENTO
PRINCIPAIS
LIMITAÇÕES
NÍVEL DE
MANEJO

CLASSIFICAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA

RELEVO

A

Forte ondulado,
ondulado

f,
e,
m
f,
e

FASE
SÍMBOLO
VEGETAÇÃO

PVe

PVAd

Floresta tropical
subperenefólia

Floresta tropical
subperenefólia

Forte ondulado,
montanhoso

PVAe

Floresta tropical
subcaducifólia

Forte ondulado,
montanhoso

PVa

Floresta tropical
subperenefólia

Forte ondulado,
ondulado
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f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,

B

C

SOLO
COMPONENTE

UNIDADE
MAPEADA

CLASSE

f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,

f,
e,
m
f,
e,
m

3(bc)*
3(bc)

3(bc)*

RS, I

e,
m
e,
m

3(bc)*
5 (s)

f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,

3(bc)*

RS, I

4 (p)
5 (s)

4(p)

RE

3(bc)*
3(bc)

3(bc)*

RS, I
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UNIDADE DE MAPEAMENTO
FASE
SÍMBOLO
VEGETAÇÃO

PVd

PVea

Cxa

LVAd

Floresta tropical
subcaducifólia

Floresta tropical
subcaducifólia

Floresta tropical
subperenefólia

Floresta tropical
subperenefólia

RELEVO

PRINCIPAIS
LIMITAÇÕES
NÍVEL DE
MANEJO

CLASSIFICAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA

A

B

C

SOLO
COMPONENTE

UNIDADE
MAPEADA

CLASSE

e

e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m

e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m

4 (p)
5 (s)

4(p)

RE

3(bc)*
3(bc)

3(bc)*

RS, I

6
4(p)

6

S

3(bc)*
3(bc)

3(bc)*

RS, I

4 (p)
5 (s)

4 (p)

RE

4 (p)
5 (s)

4(p)

RE

Forte ondulado,
montanhoso

f,
e,
m
f,
e,
m

Forte ondulado

f,
e,
m
f,
e

Montanhoso,
forte ondulado

f,
e,
m
f,
e,
m

Forte ondulado,
ondulado

f,
e,
m
f,
e

LVa

Floresta tropical
subperenefólia

Forte ondulado

Sa

Floresta tropical
subperenefólia

Plano, suave
ondulado

f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m
f,
e,
m

Fatores de limitação das terras: f – deficiência de fertilidade; e – susceptibilidade à erosão; m – impedimentos à
mecanização. Classe: I (inapta); RS (restrita); RG (regular); S (sem aptidão). * apta preferencialmente para cultivos
perenes. Traço contínuo sob o símbolo da unidade, indica haver na associação componente com Aptidão superior
àquela indicada
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SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO DOS SOLOS
Este item trata da maior ou menor resistência dos solos à ação dos agentes da erosão e
pretende estabelecer a hierarquização dos diversos solos encontrados na AII da PCH Bom Jesus
no que se refere a esta característica.
Sabe-se que, em condições de igualdade dos vários fatores ambientais condicionantes da
erosão, tais como relevo, características das chuvas, cobertura vegetal, e características de
manejo e uso da terra, persistem diferenças significativas na quantidade de terra perdida por
erosão, que são atribuídas às diferenças intrínsecas dos diversos tipos de solos, e que tem a
denominação de erodibilidade.
Para a determinação dos referidos graus de suscetibilidade de cada uma das áreas delimitadas
no mapa de solos, são considerados como fatores determinantes na velocidade e atuação dos
processos erosivos:
►

Precipitação - Volume de água precipitada que atinge o terreno e sua distribuição no
tempo e espaço; e sazonalidade das precipitações pluviométricas.

►

Chuvas intensas – a análise das chuvas intensas é extremamente importante, pois, são elas
as causadoras dos maiores efeitos erosivos sobre as terras;

►

Cobertura vegetal – o tipo de cobertura vegetal determina a maior ou menor proteção
contra o impacto e a remoção das partículas de solo pela água;

►

Características de solos – espessura do solum (compreende os horizontes A e B), transição
entre horizontes (gradiente textural), tipo de argila, textura, estrutura, camadas orgânicas,
camadas adensadas em subsuperfície, pedregosidade superficial e subsuperficial, presença
de calhaus e matacões, drenagem interna, permeabilidade, entre as mais importantes.

►

Lençol freático - a profundidade do lençol freático nos solos é fator decisivo, por exemplo,
para o desenvolvimento de voçorocas;

►

Topografia – maiores declividades determinam maiores velocidades de escoamento das
águas, aumentando sua capacidade erosiva. O comprimento da pendente é diretamente
proporcional ao tempo de escoamento. Se os declives são acentuados, quanto maior a
vertente, maior é a erosão;

►

Uso e manejo do solo – a indução ou a redução da erosão depende do tipo de cultura e do
manejo de solos adotado; a adoção de práticas conservacionistas, como cultivos em curvas
de nível, terraceamento, plantio direto, culturas em contorno e outras recomendadas para
cada região, reduz consideravelmente os efeitos dos processos erosivos.

UNIDADES DE MAPEAMENTO DE SUSCETIBILIDADE À EROSÃO DOS SOLOS – AID
Para a avaliação da erodibilidade dos solos foram considerados os graus de limitação quanto à
suscetibilidade à erosão atribuída às unidades taxonômicas, para o nível de manejo A, de
menor grau de interferência nos solos, da avaliação da aptidão agrícola das terras.
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Os graus de suscetibilidade à erosão adotadas foram:
►

N/L – Nula/Ligeira

►

M – Moderada

►

M/F – Moderada/Forte

►

F – Forte

►

MF – Muito Forte

Na Tabela 13 estão apresentadas as unidades de mapeamento de suscetibilidade à erosão dos
solos da AII da PCH Bom Jesus. Estas estão demonstradas espacialmente no Mapa de
Suscpetbilidade à Erosão.
TABELA 13: Unidades de mapeamento de suscetibilidade à erosão dos solos – AII.
UNIDADE DE MAPEAMENTO

SIMBOLO

VEGETAÇÃO

RELEVO

GRAU DE
SUSCETIBILIDADE À
EROSÃO

PVe

Floresta subperenefólia

Forte ondulado, ondulado

M

PVAd

Floresta subperenefólia

Forte ondulado, montanhoso

MF

PVAe

Floresta subcaducifólia

Forte ondulado, montanhoso

MF

PVa

Floresta subperenefólia

Forte ondulado, ondulado

F

PVd

Floresta subcaducifólia

Forte ondulado, montanhoso

MF

PVea

Floresta subcaducifólia

Forte ondulado

MF

Cxa

Floresta subperenefólia

Forte ondulado, montanhoso

M/F

LVAd

Floresta subperenefólia

Forte ondulado, ondulado

F

LVa

Floresta subperenefólia

Forte ondulado

F

Sa

Floresta subperenefólia

Plano, suave ondulado

N/L

CLASSE DE SOLOS

FASE
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72. Identificar e delimitar, para a AID, os diversos padrões de formas erosivas e
deposicionais, sua constituição e dinâmica superficial, visando a identificação de
setores com diferentes graus de suscetibilidade a processos erosivos e deposicionais,
tanto naturais como de origem antrópica.
Os processos erosivos são iniciados pela retirada da cobertura vegetal e deflagrados quando
ocorrem os chamados movimentos de massa. Estes estão intimamente ligados às seguintes
características: compartimentação geomorfológica, declividade dos terrenos, características
meteorológicas (regime pluviométrico, temperatura do ar, evaporação, dinâmica de ventos),
aspectos geológico-estruturais, uso e ocupação do solo, tipos de solo local, suscetibilidade à
erosão dos solos, e grau de erodibilidade dos componentes geológicos e do solo.
A indução a processos erosivos em áreas degradadas pode ser acarretada tanto pelo mau uso
dos terrenos quanto por causas naturais, devido à junção e atuação concomitante das
características apontadas anteriormente. O estudo de indução a processos erosivos conjuga-se
ao risco geológico-geomorfológico e à suscetibilidade à erosão levantada no estudo pedológico
(solos). A indução trata dos condicionantes de ordem geológica-geomorfológica, enquanto a
suscetibilidade abarca o risco pedológico.
Tais áreas são representadas por locais de atuação antrópica, caracterizadas por pasto sujo e
aglomeração urbana. Os processos erosivos induzidos por ação antrópica relacionados na área,
de acordo com as feições geomorfológicas presentes, são abaixo apontados:
Maciços Interiores – Apresentam alta suscetibilidade a processos de erosão e movimentos de
massa.
Escarpas Serranas – São estruturas com alta suscetibilidade a processos de erosão e
movimentos de massa abruptos, inclusive com queda de blocos, devido aos altos gradientes e
encostas desmatadas por ação antrópica ou por afloramentos de rocha.
Planaltos Residuais – Apresentam elevada suscetibilidade à erosão em sua configuração
montanhosa e baixa quando se apresenta sob forma de morros com vertentes de gradiente
suave. Apresentam médio potencial de vulnerabilidade a eventos de erosão nas baixas
amplitudes de relevo e aos gradientes suaves a médios.
Depressão Interplanáltica com Alinhamentos Serranos – Forte a muito forte suscetibilidade a
processos de erosão e movimentos de massa (inclusive queda de blocos).
Os processos erosivos presentes na AID da PCH Saltinho do Itabapoana têm causas naturais e
antrópicas. As características físicas da AID levantadas para este estudo proporcionaram
embasamento necessário para a indicação e análise dos processos erosivos naturais e
antropogênicos deflagrados na área. São observados em toda a AID solapamento de margens
do rio Itabapoana, erosão por escoamento difuso (linear e laminar) e por pluvial concentrado,
além da abertura de sulcos pelo pisoteio do gado.
As áreas que apresentam maior risco de ocorrência de erosão linear e laminar estão
localizadas, principalmente, nas encostas naturais desvegetadas, nas margens dos canais de
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primeira e segunda ordem, nos taludes cortados e ainda não revegetados e nos solos moles
onde o lençol d’água esteja em condição subaérea.
Nas estruturas geomorfológicas com altos gradientes e vertentes abruptas (Escarpas Serranas)
ocorrem quedas de blocos de rocha e movimento de colúvio. Nas áreas de gradiente médio
(Planaltos Residuais) é comum a observação de sulcos rasos a profundos e processos de
voçorocamento em estágio avançado encontrados onde o escoamento pluvial concentrado
carreia material inconsolidado. O material carreado é disposto nas planícies fluviais,
intercalado entre as frações granulométricas argila e areia.
As áreas vegetadas por espécies arbóreas são restritas às elevadas altitudes e nem sempre
bem preservadas. Outras áreas são ocupadas por pastagem, núcleo urbano e estradas de
rodagem. A baixa coesão dos microagregados do sedimento inconsolidado conjugada aos altos
níveis pluviométricos do período chuvoso, favorecem a deflagração de movimentos de massa,
sendo os mais comuns os movimentos causados por solifluxão, observados nos taludes e
encostas sem vegetação ou pouco vegetados e nas margens dos cursos d’água, os
desbarrancamentos e solapamentos. Os solapamentos ocorrem especialmente nas margens
dos cursos d’água, sendo caracterizados por um movimento de massa planar.
Os processos erosivos advindos do rebaixamento do lençol freático podem acarretar
subsidência de terreno, com erosão subterrânea retrogressiva e posteriormente erosão linear,
podendo se desenvolver para voçorocamentos profundos.
Alguns processos de movimentos de massa ainda apresentam evolução enquanto que outros
são apenas percebidos a partir das cicatrizes retidas pela retomada da vegetação arbórea e
arbustiva baixa, uma vez que foram naturalmente obliteradas.
Os principais tipos de escorregamento na área são rotacionais e planar, caracterizando
carreamento de material friável e pouco coeso em solo pouco profundo assentado
imediatamente sobre rocha ou em vertentes utilizadas pelo pastoreio do gado ou mesmo pelo
mau uso do solo, com plano de fraqueza, sendo um movimento de massa que ocorre de forma
sazonal na área e em pequena escala.
Na Figura 30, são apresentados os processos erosivos e movimentos de massa mais comuns de
ocorrência na AID da PCH Bom Jesus.
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PISOTEIO DO GADO ABRINDO SULCOS NA VERTENTE

ESCORREGAMENTO ROTACIONAL EM VERTENTE

ESCORREGAMENTO PLANAR EM CONCAVIDADE DE
DRENAGEM

RAVINAMENTO EM VERTENTE

FIGURA 29: Formas de processos erosivos e movimentos de massa mais comuns da AID. Fonte:
trabalho de campo, janeiro de 2011.
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73. Apontar, para a AID, as possibilidades de ocorrência de movimentos de massa,
descrevendo os locais mais susceptíveis e apresentando suas características.
Alguns processos de movimentos de massa ainda apresentam evolução enquanto que outros
são apenas percebidos a partir das cicatrizes retidas pela retomada da vegetação arbórea e
arbustiva baixa, uma vez que foram naturalmente obliteradas.
Os principais tipos de escorregamento na área são rotacionais e planar, caracterizando
carreamento de material friável e pouco coeso em solo pouco profundo assentado
imediatamente sobre rocha ou em vertentes utilizadas pelo pastoreio do gado ou mesmo pelo
mau uso do solo, com plano de fraqueza, sendo um movimento de massa que ocorre de forma
sazonal na área e em pequena escala.
Na Figura 30, são apresentados os processos erosivos e movimentos de massa mais comuns de
ocorrência na AID da PCH Bom Jesus.

PISOTEIO DO GADO ABRINDO SULCOS NA VERTENTE

ESCORREGAMENTO ROTACIONAL EM VERTENTE

ESCORREGAMENTO PLANAR EM CONCAVIDADE DE
DRENAGEM

RAVINAMENTO EM VERTENTE

FIGURA 30: Formas de processos erosivos e movimentos de massa mais comuns da AID. Fonte:
trabalho de campo, janeiro de 2011.
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 110

74. Realizar, para a AID, prognóstico das consequências da formação do reservatório
sobre os terrenos lindeiros, com vistas à proposição de programas e medidas de
controle/recuperação quanto à estabilização de taludes e encostas marginais dos
futuros reservatórios.
A criação do reservatório da PCH Bom Jesus, conforme já mencionado, terá uma área de
alagamento de apenas 0,03 ha, cujo uso do solo atual da área é de pastagem. Em relação aos
terrenos lindeiros ao reservatório, os mesmos apresentam pequena declividade e inclinação,
cujo enchimento do reservatório não colocará em risco suas margens, uma vez que as áreas do
entorno são essencialmente planas, não apresentam pendentes suficientemente elevadas
e/ou inclinadas, capazes de sofrerem desestabilização quanto às encostas e taludes ao ponto
de provocar deflagração de movimentos de massa.
No entanto, foi proposto no Volume V - Impactos, Medidas, Programas, Análise Integrada e
Proganóstico - o Programa de Controle de Processos Erosivos e Movimentos de Massa no qual
são estabelecidas medidas preventivas e corretivas visando evitar a instalação de processos
erosivos e instabilizações do terreno, bem como preservar as instalações existentes e o próprio
empreendimento de possíveis acidentes.

75. Identificar, classificar e caracterizar as principais áreas degradadas nas áreas de
estudo.
As principais áreas degradadas na AID da PCH Bom Jesus são representadas principalmente
por áreas de pastagem, áreas com processos erosivos deflagrados e movimentos de massa,
principalmente nas margens do rio Itabapoana, talvegues devegetados e em cortes de talude e
vertentes, além de locais com disposição de lixo doméstico e entulhos.
O pisoteio do gado, característica especial de degradação em áreas de pastagem, provoca
extensos danos ao solo e à vegetação, uma vez acarreta na compactação do mesmo e na
desagregação dos particulados, ocasionando na abertura de sulcos e fendas no solo por meio
de escoamento pluvial laminar e concentrado, influenciando diretamente na intensificação de
processos erosivos de ravinamentos e voçorocamentos.
Além disso, o pisoteio do gado impõe às camadas superficiais do solo a retirada dos nutrientes
por meio da lixiviação (lavagem dos nutrientes) o que acarreta na perda de aptidão agrícola
das terras, muitas vezes impossibilitando o uso destas para o plantio de outras culturas, caso
ocorra a rotatividade das parcelas, por meio da cultura de pousio.
A criação extensiva de gado também provoca a contaminação do lençol freático local, uma vez
que os dejetos e excrementos dos animais percola o substrato do solo, atingindo os aquíferos
locais através de plumas de contaminação.
Conforme já explicitado, as áreas degradadas por processos erosivos e movimentos de massa,
na AID, ocorrem especialmente nas margens do rio Itabapoana e em seus tributários devido à
retirada das matas ciliares, nas áreas com cortes de talvegues e taludes de estradas, e por
ravinamentos e voçorocamentos em áreas de concavidades e alvéolos dos morros
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circundantes devido à retirada de vegetação de porte arbóreo e arbustivo, deixando o solo
exposto aos agentes intempéricos e erosivos, principalmente relacionados à precipitação.
A disposição de lixo doméstico e a falta de utilização de fossas sépticas, principalmente por
moradores e proprietários na AID da PCH Bom Jesus também representam áreas degradadas,
na medida em que os dejetos humanos são lançados in natura diretamente nos tributários e
no curso principal do rio Itabapoana sem que seja feito um tratamento prévio por meio da
coleta e esgotamento sanitário por parte da administração municipal, ou mesmo pelo uso de
fossas sépticas em residências rurais.
Em relação às áreas de vertentes de corte de estradas, as mesmas apresentam movimentos de
massa caracterizados por escorregamentos rotacionais e planares e por desbarrancamentos e
desmoronamentos de blocos causados pelo não retaludamento e revegetação dos taludes
após seu corte que, na maior parte das áreas, tanto na AII quanto na AID da PCH Bom Jesus, é
feito com inclinação maior que 45º (θ > 45º), o que desestabiliza as vertentes, provocando sua
desintegração física e deflagrando o movimento de massa.

76. Identificar os principais recursos minerais existentes na região com a localização
geográfica, na AID, das jazidas minerais de interesse econômico e avaliação das
condições atuais de exploração e comercialização (requerimentos de pesquisa e/ou
decretos de lavra para jazidas em exploração). As informações sobre garimpos não
legalizados, exploração de areia, cascalho, argilas e demais produtos de utilização na
construção civil deverão, também, estar relacionadas ao diagnóstico socioeconômico sobre ocupação, renda e modo de vida da população.
Neste item foram tratados os jazimentos minerais que são espacialmente interceptados pelos
limites divisores da AID da PCH Bom Jesus, assim como também os jazimentos minerais
localizados integralmente no interior da AID, além de serem descritas suas respectivas
situações legais junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.
TÍTULOS MINERÁRIOS
Na área total da AID da PCH Bom Jesus foi levantado 1 (hum) processo, cujo cadastro feito
junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral encontram-se especificado na

TABELA 14. A UF relacionada na tabela é aquela que o requerente indicou no ato do protocolo
do processo no órgão, mas a área do polígono requerido pode abranger mais de um estado, se
este se localiza em área lmítrofe.
No Mapa de Direitos Minerários estão representadas espacialmente as áreas requeridas para
explotação das substâncias minerais.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 112

TABELA 14: Títulos minerários requeridos na AID da PCH Bom Jesus.
Nº DO
PROCESSO

FASE DE
REQUERIMENTO

NOME DO REQUERENTE

ÚLTIMO EVENTO

SUBSTÂNCIA
REQUERIDA

USO

UF

890018/1987

AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA

MARCOS DUTRA DE CASTRO

1273 - AUT PESQ/REDUÇÃO DE ÁREA
PROTOCOLIZADO EM 22/12/2010

Granito

Revestimento

ES

Fonte: SIGMINE-DNPM, abril de 2013.

A substância requerida na área está exclusivamente representada pela extração de granito.
O requerimento ativo presente na AID da PCH Bom Jesus está representado por autorização de
pesquisa.
Cabe ressaltar que os trâmites legais junto ao DNPM podem sofrer modificações em relação à
fase de requerimento de lavra mineral apresentada neste relatório. Desta forma, segundo
prerrogativas do órgão licenciador, todos os processos de interesse mineral deverão ser
levantados novamente quando da instalação da PCH Bom Jesus, além de ser requerida junto
ao órgão a Solicitação de Bloqueio Minerário destes títulos.
A substância mineral requerida na AID da PCH Bom Jesus está representada principalmente
por um mineral bastante utilizado na construção civil para revestimento.
Os títulos minerários estão localizados espacialmente sobre as áreas de morrotes que
compõem a AID do empreendimento, representado, em ambas as margens do rio Itabapoana
neste trecho, por jazidas de granito da Suíte Bela Joana (Ny2b) e da Unidade Itaperuna
(MNpit).
Assim sendo, a localização das substâncias que suscitaram interesse comercial para
requerimento de títulos minerários na AID da PCH Bom Jesus refletem diretamente o
mapeamento lito-geológico da região, visto que os mesmos encontram-se com áreas de
pedidos de lavra bastante zonados.
Não foi identificada na AID do empreendimento a presença de garimpos não legalizados.

77. Identificar os locais a serem utilizados como jazidas de rochas e solos para
construção da barragem.
Rocha
Os principais litotipos encontrados durante as investigações de campo, em sondagens e
mapeamento geológico, se restringem basicamente a dois: um ganisse charnockítico
(piroxênio gnaisse), de coloração cinza escura e um gnaisse kinzigítico (biotitagranadaplagioclásio gnaisse), de coloração clara. Ambos os litotipos, quando sãos, representam
materiais adequados a qualquer uso em construção.
Os volumes de concretos para a execução das estruturas hidráulicas são pequenos e não
justifica economicamente a instalação de uma central de britagem para o beneficiamento da
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rocha das escavações obrigatórias, que também terá um volume muito pequeno. Será previsto
a aquisição de agregado graúdo, brita 1 e brita 2 , de pedreiras comercialmente instaladas e
regularizadas ambientalmente existentes nas proximidade do local das obras da PCH Bom
Jesus.
Solo
Os solos coluvionares e residuais maduros que recobrem as margens do rio (fora da área de
sedimentos aluvionares) e as elevações circundantes constituem uma fonte de materiais
próprios para empréstimos. Prevê-se o uso desses solos apenas na construção das
ensecadeiras para permitir as escavações do Canal de Entrada e Casa de Força/Canal de Fuga,
uma vez que o Empreendimento não contará com barragem de terra.
Os materiais terrosos para a construção destas ensecadeiras serão provenientes das
escavações obrigatórias do Canal de Adução e Câmara de Carga/Tomada d'Água, que somam
um volume da ordem de 40.000m3 e serão suficientes para os aterros compactados das
ensecadeiras.
Areia
Depósitos de areia de granulometria variada se encontram ao longo do curso do rio
Itabapoana, pelas margens e em pequenas ocorrências associadas a quebras no perfil do rio,
logo a jusante de quedas e corredeiras ou a montante de soleiras rochosas que representam
seções de controle locais.
Logo a jusante da Casa de Força da PCH Calheiros ocorre um grande depósito natural de areia
lavada que poderá abastecer as necessidades de agregado miúdo dos concretos das obras da
PCH Bom Jesus. Esta jazida dista de aproximadamente 12,0 km do local de interesse.

78. Levantar o potencial paleontológico relacionando-o à história geológica local.
Caso não seja aplicável, o empreendedor deverá apresentar a justificativa e
comprovação.
A história geológica da região onde está localizada a AII da PCH Bom Jesus não está
diretamente relacionada à formação de depósitos sedimentares com potencial de conservação
de jazigos fossilíferos. Em relação aos depósitos sedimentares, os mesmos podem ocorrer sob
duas formas principais:

 Depósitos Latu Sensu – onde se incluem quaisquer depósitos de rochas sedimentares
de natureza detrítica, que sofreram transporte, facilmente identificadas pelas áreas
onde ocorram os Depósitos Terciários e Quaternários, caracterizados por litótipos não
litificados, como é o caso dos aluviões e/ou depósitos de tálus, por exemplo;

 Depósitos Stritu Sensu – onde se incluem os depósitos sedimentares que contém
jazidas fossilíferas das Bacias Sedimentares Brasileiras. Neste caso, não há sedimentos,
e sim rochas sedimentares, de natureza detrítica e/ou químico-clástica, que sofreram
ou não transporte, caracterizadas principalmente por litótipos litificados, onde os
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sedimentos deram lugar às rochas e que em cujas rochas é encontrado material
fossilífero.
Cabe ressaltar que os jazigos fossilíferos são especificamente encontrados em bacias
sedimentares, cujo material fóssil encontrada é utilizado especialmente para auxiliar na
datação relativa das camadas de rochas sedimentares e, por conseguinte, na idade geológica e
nos paleoambientes de deposição destas. Em cavidades naturais subterrâneas também é
possível serem encontrados jazigos fossílíferos, desde que tais formações naturais apresentem
sedimentação interna capaz de tais vestígios serem soterrados e conservados.
De modo geral, os materiais fossilíferos são divididos segundo a sua natureza e tamanho em
Micropaleontologia e Macropaleontologia, onde o primeiro estuda o ramo da Paleopalinologia
e o segundo a Palentologia de Vertebrados e Invertebrados.
A Macropaleontologia é o ramo que estuda desde os paleoinvertebrados, como insetos, até os
maiores vertebrados como os dinossauros. Incluem-se neste ramo os animais da fauna
pleistocênica, tais como o mamute e o mastodonte (Mammuthus trogontherii e Mammut
americanum), tigre dentes-de-sabre (Smilodon sp.), preguiça gigante terrícola e a preguiça
gigante arborícola (Megatherium americanum e Eremotherium laurillardi) e o tatu gigante
(Glyptodon clavipes), dentre outros exemplares. Já a Paleopalinologia é ramo da ciência
responsável pelo estudo de polens e esporos, foraminíferos, radiolários, ostracodes e outros
microcrustáceos.
As bacias sedimentares são depósitos fossilíferos por excelência, já que são depressões
formadas pela movimentação ou falhamento das crostas continental e oceânica, ou pela
deposição de material sedimentar em plataforma continental.
Elas variam sua classificação de acordo com a história geológico-estrutral e sedimentar atuante
em sua formação e desenvolvimento, podendo ser divididas nos principais tipos:

 Bacias Intracratônicas – formadas, do ponto de vista geotectônico, genericamente, por
representarem regiões sedimentares instaladas no interior de placas tectônicas,
reunindo um registro sedimentar disposto de modo um tanto simétrico, numa
depressão de fundo relativamente plano (sinéclises), circundadas por rochas do
embasamento cristalino, cuja formação e evolução geológica foi submetida a esforços
tectônicos significativos (Silva et al., 2003). São representantes desta tipologia:
Amazonas, Solimões, Paraná, Parnaíba e Parecis;

 Bacias de Rift ou Aulacógenos – também denominadas de bacias de riftes abortados
ou bacias de grábens, seu desenvolvimento se deu intrinsecmente ligado à abertura do
Oceano Atlântico e ruptura do Gondwana, de ocorrência nos setores meridional e
equatorial da placa Sul-Americana (Silva et al., 2003). São representadas pelas
seguintes bacias: Tacutu, Marajó, Jatobá, Tucano, Recôncavo e Campos, dentre outras.
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 Bacias Pull-Apart ou Strik-Slip – formadas no interior de calhas extensionais, cuja
geologia estrutural apresenta alternância entre zonas de falhas transcorrentes e
normais, cujo rifteamento precursor deu lugar a uma transcorrência posterior, em
zonas de linhas de falhas reativadas durante o evento de quebra do megacontinente
Gondwana (SILVA et al., 2003). São bacias representantes desta tipologia: Iguatu, Brejo
das Freiras e Souza, dentre outras.

 Bacias Retrocarco ou Antepais – formadas em margem ativa compressional de placas
tectônicas, onde houve o dobramento da crosta continental, cujo desenvolvimento se
deu ao longo dos flancos de cinturões orogênicos de margem continental, na porção
voltada para o continente e não envolve o embasamento cristalino. A única bacia no
Brasil representante desta tipologia é a Bacia do Acre (SILVA et al., 2003).
Todas as tipologias de bacias sedimentares acima descritas são circundadas por áreas de
embasamento cristalino, denominadas Cinturões Orogênicos ou Faixas Móveis.
Na Figura 31 são apresentados os desenhos esquemáticos de desenvolvimento e evolução das
bacias sedimentares brasileiras.

FIGURA 31: Desenhos esquemáticos das bacias sedimentares brasileiras. Fonte: SILVA et al.
(2003)
Devido ao fato de estar assentada sobre área geológica do Cinturão Orogênico do Atlântico,
mais precisamente na denominada Faixa Móvel Ribeira, conforme já explicitado
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anteriormente, cujos litótipos principais são constituidos por rochas de natureza ígneometamórfica e metassedimentar da Província Mantiqueira e em Depósitos Flúvio-Aluviais
(segundo o mapeamento geológico realizado), os litótipos existentes não são propensos à
formação de depósitos fossilíferos Stritu Sensu. Assim, a AII da PCH Bom Jesus não apresenta
potencial geológico à formação de jazigos fossilíferos.

6.1.3. Recursos Hídricos
6.1.3.1 . Águas Superficiais
79. Caracterizar a rede hidrográfica da bacia a partir de dados referenciais do regime
hidrológico dos principais cursos d’água (vazões média, mínima e máxima).
A bacia hidrográfica do rio Itabapoana é de formato lenticular, extensa no sentido do rio
principal e de largura modesta. Dessa forma, os tributários de ambas as margens são de
pequena extensão e, consequentemente, de pequena área de drenagem e de descarga
pequena.
Considerando a baixa importância desses tributários, não há postos fluviométricos nesses
cursos d´água e, portanto, não há medições regulares de descargas nos mesmos. Por esse
motivo, foram utilizados os dados do rio Itabapoana para caracterizar a bacia como um todo.
Seguem listados abaixo os principais dados resultantes do estudo da série de vazões médias
mensais do rio Itabapoana, cuja metodologia encontra-se descrita nos itens seguintes.





Vazão Média de Longo Termo
Vazão Máxima Média Mensal
Vazão Mínima Média Mensal
Vazão com 95% de Permanência de Tempo

42,31 m³/s
250,26 m³/s
3,87 m³/s
14,19 m³/s

Na avaliação integrada optou-se por adotar uma vazão remanescente maior que 30% da Q7,10
para a PCH Bom Jesus, tendo em vista as condições fisiográficas locais, sendo ainda superior às
vazões remanescentes das PCHs Pirapetinga e Pedra do Garrafão e a UHE Franca Amaral,
localizadas a jusante do empreendimento. Além disso, o trecho de vazão reduzida da PCH em
questão é bem menor do que as citadas, e de outras já em operação no rio Itabapoana.
 Vazão Ecológica Adotada = 2,61 m³/s

Na caracterização do regime fluvial para o local da PCH Bom Jesus, empreendeu-se pesquisa
nos sites da ANA – Agência Nacional das Águas e ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico
para seleção das estações para análise. Dentre as estações fluviométricas inventariadas para a
bacia do rio Itabapoana, foram selecionadas as três relacionadas na Tabela 15, as quais estão
representadas no Mapa de Estações Fluviométricas. As estações foram escolhidas devido a
base de dados disponível para consulta.
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TABELA 15: Estações fluviométricas analisadas para o estudo.
Período de
Dados
Disponível

Área de
Drenagem
2
km

Código da
Estação

Nome

Curso d’Água

Latitude

Longitude

57760080
(ELETROBRAS)

UHE Rosal

Rio Itabapoana

-20:55:02

-41:43:17

1931

2007

1760

57930000
(ANA)

Santa Cruz

Rio Itabapoana

-21:13:19

-41:18:29

1969

2005

3620

57830000
(ANA)

Ponte do Itabapoana

Rio Itabapoana

-21:12:00

-41:27:00

1930

2005

2769

Para a análise fluviométrica do local em estudo, foi realizada a comparação das vazões médias
máximas anuais entre as estações, para verificação da consistência dos dados. Foram
consideradas as médias das vazões a partir do ano de 1969, em virtude da estação Santa Cruz
possuir registros somente a partir desse ano.
Para uma melhor visualização, a figura abaixo traz a comparação entre as vazões médias
mensais nos postos relacionados.

Comparação das Vazões dos Postos Analisados

120

Vazões Médias (m3/s)

100
80
60
40
20

19
69
19
71
19
73
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19
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19
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85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07

0

Ano
Santa Cruz

Ponte do Itabapoana

Rosal

FIGURA 32: Comparação das vazões nos postos analisados.
Com base na Figura 32 é possível notar que as vazões médias anuais das estações apresentam
semelhança entre elas e demonstram o comportamento do rio Itabapoana.
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Verificou-se ainda que os dados pertencentes às estações possuem um grande histórico de
comportamento das vazões médias mensais. Com isso, os preenchimentos das medições
faltantes podem ser feitos entre os postos, fazendo a relação entre as respectivas áreas de
drenagem. As séries históricas de vazões médias mensais das estações utilizadas nesse estudo
se encontram na Tabela 16, Tabela 17 e Tabela 18.
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TABELA 16: Médias mensais da estação 57930000 (ANA)
Santa Cruz – Rio Itabapoana – AD = 3620 km2
Ano
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
54,2 50,1 58,2 55,7 29,5 44,4
125 77,7 55,7 59,1 37,1 29,6 38,4
25,2 18,7
76,2 79,6 90,6 71 48,9 37 44
77,3 66,1 93,5 60,4 45,6 32,4 27,8
106 59,9 64,1 67 37 29 24,8
117 76,8 45,7 40,3 37,5 31,5 36,2
45,9 29,3 28,5 33,2 31,2 23,5 29,5
54,8 43,6 37,6 72,6 39,6 29,7 24,6
93,1 60,4 38,9 39,6 33,2 35 33,1
175 269 169 105 67,5 54,7 49,6
128 107 43,3 83,2 62,3 36,2 29,8
49 30,6 45,6 36,5 27,6 25,9 22,1
131 62,6 148 80,8 55 43,5 34,9
160 72,5 65,5 89,4 62,4 43,7 37,1
102 58,7 59,5 64,9 42 32,6 28,1
275 193 205 100 74,9 51,8 45,6
122 64,6 41,8 35,3 29,3 24,3 24,4
80,2 55,6 65,7 77,3 38,5 28,4 23,2
78,3 92,9 72,3 57,1 47,4 39,4 30,6
73 53,3 60,8 43,5 35,5 40,8 33,3
28,5 30,8 31,5 29,4 25,2 18,2 21,4
107 88,8 107 76,5 45,6 37,8 34,9
92,8 53 48,8 47 44,5 31,8 37,7
108 57 51,3 70,8 47,2 40,5 29,6
177 48,7 169 119 90,7 63,3 47,5
34 53,4 37,7 36,7 27,5 21,5 18,9
122 61,2 61,7 50 40,3 30,7 26,8
210 73,1 118 61,6 47,7 37,8 30,1
96,6 84,4 49 45,2 34,3 29,2 23,4
52,6 25 57,9 33 22,9 24,2 19,6
84,3 99,7 80,2 59,3 36,6 31,2 26,8
85 51,3 36,1 27,7 26,2 23,2 20,1
88,1 110 57,7 35,5 31,4 21,3 21,1
236 80 65,8 50,4 46,9 27,7 25,5
173 106 103 115 58,1 50,2 51,4
126 163
126 80,4 68,4 53,7

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Ago

Set

28,8
18,4
35,3
25,4
19,1
22,9
23,6
21,7
24,4
37,1
28,6
21,5
36,1
29,5
28,9
37,6
31,9
18,8
25,6
30,2
18,4
33
31,8
26,6
38
17
24,9
27,4
25,1
16,7
23,6
17,3
19,1
28,9
45
38,4

36,1
35,1
36,7
21,1
16,7
24,8
33,9
26,8
25,4
33,9
23,9
16,3
26,4
37,7
31,4
42,5
25
22,1
22,1
25,8
21,6
38,5
49,9
25,9
32,1
16,1
42,6
31,1
19,9
16,1
27,5
19,4
25,6
36,6
26,4
44,5

Out
42,3
51,4
54,4
41,6
44,8
28,6
74,5
38,9
30,4
36,2
28,8
23,3
24,4
27,4
84,3
40,5
46,2
21
23,8
30
37,6
31,4
42,8
54,2
24
30,7
24,7
38,1
36,4
28,1
25,1
19,2
24
21,9
30,4
32,7
33,7

Nov
90,1
112
171
67,7
61,8
39,4
94
64
88,8
40,1
60,1
27,3
148
24,7
110
60,2
66,2
35,4
59,9
57,8
54,4
33
54,7
104
27
39,3
94,6
105
50,2
80,8
81,3
71
84,8
52,1
47,5
43
102

Dez Média
124
199
103 60,97
70,7 52,24
60,2 45,98
96,5 58,14
117 41,54
110 48,35
77,2 44,72
76 93,81
73,7 55,55
103 45,88
62,9 61,11
199 82,59
175 60,32
90,8 102,38
51,2 42,18
130 51,96
61 51,21
65,1 46,11
49,1 28,21
63,5 60,84
113 59,04
67,6 47,96
68,9 77,02
144 43,84
96,5 58,32
140 71,95
56,2 47,68
98,5 39,41
105 55,37
71,1 40,52
112 49,65
89,2 63,74
151 79,57
189
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Tabela 17: MÉDIAS MENSAIS DA ESTAÇÃO 57830000 (ANA)
Ponte do Itabapoana– Rio Itabapoana – AD = 2769 km2
Ano
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

39,7
89,7
194
199
75,1
23,6
128
60
74
42,6
67,4
175
233
70,3
86,5
91,1
60,5
61,6
122
72,9
60,7
121
35
45,5
50,8
25,3
67,8
49,5
69,4
98,3
111
121
54,2
67,4
134
106
109
102
46,3
105

56,9
42,1
143
57,8
136
43,8
156
44,2
46,2
55,6
44,6
73,7
104
122
61,5
42,9
39,9
45,1
168
66,1
67,9
132
64,6
24,1
24,8
7,41
38,5
48,7
25,2
69,8
125
134
50,3
125
130
41,8
125
74,5
45,8
60,7

58,5
39,4
51,6
69,2
68,3
68,2
57,1
31,3
21,1
89
67,2
58,8
84,5
67,5
68,7
52,1
60,1
59,9
87,5
54,4
92
101
34,6
16,1
12,8
19,8
50,7
37,8
45,4
154
65,7
55,6
27,7
71,5
102
35,2
124
96,6
45,9
44,9

44,8
22,1
46,3
45,3
56,6
38,5
70,3
41,3
23,4
39,2
69,7
53,7
60,1
61,2
69,2
70,2
42
41,8
78,2
50,6
58,7
56,6
38,4
29,9
31,5
14,8
62,8
51,3
28,7
74,6
46
33,3
27,8
55,3
74,4
44
81,2
54,4
43,9
49,3

31,1
30,1
26,4
45,3
34,3
22,8
48,5
27
16,2
27,4
33,2
36,9
39,9
45,7
42
39
30,8
33,7
45,7
34,9
38,1
39,1
33,8
22,6
19,2
14,5
44
41,5
25,5
43,8
42,5
29,5
19,2
30,9
55,5
32,8
52,9
34,2
25,1
31,6

16,5
31,8
17,7
29,4
26
23,2
30,5
24,4
12
19,7
25,9
28,1
38,5
32,9
32,3
30,5
20,3
25,7
42,6
29
35,1
33,3
21,5
17,1
16,9
12,4
30
28,3
17,8
34,1
29,8
24,8
17
25
40,4
25,7
38,4
28,5
31,6
23,4

15,3
19,3
16,4
23,7
20,9
19,2
25,7
17,5
12,2
15,5
31,2
25,4
29,9
29,7
26,8
22,6
22,6
19,7
33,2
23,8
25,8
29,9
17,5
12,2
8,53
9,83
20,4
30,5
13,3
30,8
25,2
21,9
14,8
32,7
36,3
23,4
34,1
27,5
27,5
28,9

10,6
14,4
10,1
19,6
17,6
14,3
19,8
20,4
9,61
12
19,2
22,1
26,9
26
20
19,2
21,4
16,8
26,9
18,6
21,2
25,5
14,7
9,41
5,97
11,5
14,6
20,3
11
23,8
20,2
17,1
13,2
26,5
29,1
18,3
27
25,3
19,8
23,4

9,21
11,4
17
25,1
15,6
18
16,3
15,2
11,2
15,6
21,7
18,5
22,5
19,4
19
18,1
20,1
14,7
22
17,8
14,8
29,5
16,6
9,07
4,01
5,61
15,7
22,1
9,36
23,1
15,4
22,1
9,25
15,1
24,9
16,4
22,7
32,9
15,1
33,6
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Out
12,3
27,6
12,6
57,1
22,8
19,6
25,5
24,5
19,7
11,6
22,2
34,2
28,9
46,8
16,6
19,7
26,2
30,1
18
31,5
23,5
16,1
23
15,2
8,77
8,32
8,98
16,7
27,2
19,3
20,9
16,4
28,6
10,7
35,8
51,4
33
18
45,6
31,8
43,9

Nov
57
58,1
50,8
134
36,8
26,8
33,7
45,4
41,4
16,3
76,6
35,3
47,1
37,7
27,8
50,6
32,7
47,8
36
49,2
59,7
15,1
47,2
37
14,2
35,3
30
37,1
44,3
68
40,7
25
49,6
25,2
53,8
88
85,8
45,2
36,1
70,9
87

Dez Média
64,2
109
39,8
77,3
36,7
252
80,5
56,1
52,5
50,2
45,6
48,7
31,6
131
62,8
59,1
33,5
34
24
55,5
39,2
76,3
43,8
186
62,8
135
71,6
59,5
48,2
78,4
47,9
68,4
42,8
90,4
40,5
134
42,2
82,7
65,8
80,9
44,4
52,1
41,5
67,8
58,8
62,3
32,6
24,9
19,5
41,6
21,6
83,2
20,3
152
45,9
42,8
37
82,9
34,7
62,9
56,4
35
46,4
128
55,5
17,5
23,9
92,8
52,7
70,9
69,7
82
45,4
78,7
63
58,5
51,3
96,2
41,7
63,3
49,6
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Ano
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Jul
Ago Set Out Nov Dez Média
37,1 22,2 36,1 26,2 20,6
22 16,7 13,1 27,8
48 165 154
49,1
53,7 62,7 71,9 58,6 38,6 28,6 34,4 26,1 25,6
34 57,3 89,2
48,4
66,2 56,2 80,1 53,3 36,9 26,6 23,2 20,5 17,5 39,7 53,3 59,8
44,4
81,5 40,8 43,6 48,6 31,7 25,8 20,4 15,1 12,7
33 41,9 71,3
38,9
95,6 61,4 39,6 35,5
30 22,8 28,7* 15,5 15,5 58,3? 78,8 69 45,9?
31,4 30,8 22,1 23,9 24,4 14,7 21,9 16,7 29,4 39,8 54,5 97,4
33,9
68,3 34,2 30,3 55,9 30,3 21,4 16,3 12,6 18,2
24
71 83,6
38,8
70,5 48,7 31,6 31,2 27,3 28,8 26,2 17,4 19,9 30,2 30,6 65
35,6
167 264 116 74,1 47,9 39,7 33,4
28 24,7 21,5 47,7 64,4
77,4
98,1 80,3
35 62,5 52,2 28,5 23,6 21,8 17,9
19 25,4 58
43,5
40,4 25,2 38,7 27,8 19,4 19,2 16,7 17,3 11,1 22,3 122* 78,1 36,5*
98,8 49,4 95,5 59,6 39,5 32,8 25,5 28,1 23,1 21,8 25,9 60,2
46,7
123
63 60,8 77,8 52,2 39,1 32,8 24,8 30,8 66,5 83,7 136
65,9
76,8 43,5 48,8* 54,9 33,7 26,5 21,9 24,5 27,5 34,9 48,1 140 48,4*
272 137 147? 71,4
55 37,9 33,1 27,1 30,4 34,7 52,9 67,8 80,5?
84,2
49 34,9* 29,9 27,1*
19 19,9 28,6 16 13,5 29,2 44,4 33,0*
55,5 43,3 45,6 59,4 30,3
23 18,1 14,7 18 18,6 45,7 102
39,5
106* 68,8* 51,2 49,0* 40,6 33,6 20,9 17,1 13,5 22,2 44,2 43,5 42,6*
53,8 41,2
45 34,7 26,9 31,8 26,6 23,4 19,2 30,8 46,7 52,1
36
21,5 24,7 27,6*
22 19,8* 14,0* 16,3* 12,2* 17,2 25,2 28,2 41,3 22,5*
85,2 74,9 74,3* 47,5 33,7
27 25,3 24,2 29,6 34,8 48,1 57,5 46,8*
74,6 44,9 41,6 40,6 37,6 27,3 30,7 27,1 42,2 46,4 88,3 87,1
49
78,7 44,9
42 56,5 39,3 33,7 24,4 21,9 22,1 20,1 23,5 58,1
38,8
142 38,1 117 79,4 61,1 46,7 36,5 28,6 24 23,3
33 59,6
57,4
27,1 43,1 30,6 29,9 23,5 17,5 15,2
12 11,8 20,8
75 111
34,8
95,7 47,9
50
41 32,4 24,5
21 19,1 35,3 32,5 82,3 72,5
46,2
196
54 84,9 48,3 36,8 30,4 24,1 21,8 25,8 30,1 43,6 107
58,6
76,8 70,2 42,7 36,8 30,2
26 20,9 22,4 17,2 26,9 64,3 45,3
40
41,9 21,5 51,1 28,5 19,3 20,4
16 13,2 12,9 21,7 62,8 79,7
32,4
71,4 75,2
65 47,7
30
25 20,7 18,1 22,6 16,6 59,2 86
44,8
64,7 43,4 31,3
24
22 18,8 15,1 13,3 15,7
21 70,4 53,4
32,7
73,3
88
49
30 27,2 20,8 19,2 14,1 21,3 17,2 43,8 84,3
40,7
217* 54,4 42,3 37,1 28,9 21,3 19,6 20,6 22,6 22,7 40,9 68,6 49,7*
130 85,2 83,5 87,6 47,2 38,7
37 29,7 20,2 25,1 28,3 117
60,8
86,1 121
86 58,4 50,5 41,5 31,7 35,4 27,2 77,1 143
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Tabela 18: MÉDIAS MENSAIS DA ESTAÇÃO 196 (ONS)
Rosal – Rio Itabapoana – AD = 1760 km2
Ano
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Jan Fev Mar Abr Mai Jun
28 40 41 32 23 12
60 30 28 16 22 23
122 93 37 33 19 13
123 41 48 32 32 22
52 88 47 40 25 19
17 31 47 28 17 17
83 99 40 48 35 22
42 31 23 30 20 18
50 33 16 17 12
9
30 39 60 28 20 15
46 32 47 48 24 19
111 51 41 38 27 21
143 70 58 42 29 28
48 80 47 43 33 24
59 43 48 48 30 24
62 31 37 49 28 22
42 29 42 30 22 15
43 32 42 30 24 19
81 107 59 54 33 31
50 46 38 36 25 21
42 47 62 41 28 25
80 86 68 40 28 24
25 44 25 28 25 16
32 18 12 22 17 13
35 18
9 23 14 12
18
5 15 11 11
9
47 28 36 43 31 22
35 34 27 36 30 21
48 18 32 21 19 13
66 48 99 51 31 25
74 82 46 33 31 22
79 88 39 24 22 18
38 36 20 20 14 13
47 82 49 39 23 18
87 85 69 51 39 29
71 30 25 31 24 19
72 82 81 56 37 28
67 50 64 38 25 21
32 33 33 31 18 23
70 42 32 35 23 17
27 16 26 19 15 16
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Jul Ago Set Out Nov Dez Média
11
8
7 20 41 72
28
14 11
8
9 35 53
26
12
7 13 39 88 155
53
17 14 18 17 26 39
36
15 13 12 14 20 35
32
14 11 13 19 24 35
23
19 15 12 18 32 85
42
13 15 11 15 30 41
24
9
7
8
9 12 25
17
11
9 11 16 52 39
28
23 14 16 25 25 52
31
19 16 14 21 33 118
43
22 20 17 33 27 86
48
22 19 14 12 20 41
34
20 15 14 15 36 54
34
17 14 13 19 24 46
30
17 16 15 22 34 60
29
15 12 11 13 26 87
30
24 20 16 23 35 56
45
18 14 13 17 41 55
31
19 16 11 12 11 36
29
22 19 21 17 33 47
40
13 11 12 11 27 44
23
9
7
7
6 10 18
14
6
4
3
6 25 29
15
7
8
4
6 21 55
14
15 11 12 12 26 97
32
22 15 16 20 31 30
26
10
8
7 14 47 56
24
22 18 17 15 29 44
39
19 15 11 12 18 25
32
16 13 16 21 35 83
38
11 10
7
8 18 13
17
24 19 11 26 38 62
37
26 21 18 36 60 49
48
17 14 12 24 57 56
32
25 20 17 13 32 54
43
20 19 24 33 26 41
36
20 15 11 23 49 65
29
21 17 24 31 59 44
35
12 10 20 34 103 99
33
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Ano
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Jan Fev Mar Abr Mai Jun
38 44 50 41 28 21
46 39 54 38 27 20
56 29 31 35 23 19
76 50 33 30 25 19
26 26 18 20 20 12
56 28 25 45 25 18
57 40 26 26 23 24
125 48 91 60 40 33
77 64 29 51 42 24
33 21 32 23 16 16
76 38 74 46 30 24
94 49 47 60 40 29
59 33 37 42 25 19
194 104 113 58 45 32
45 40 29 25 22 16
62 36 38 48 25 19
81 53 43 36 26 20
44 34 37 29 22 26
18 21 23 18 18 16
53 54 66 41 26 20
44 29 26 25 23 18
52 27 25 34 23 20
85 23 81 57 44 30
16 26 18 18 13 10
59 29 30 24 19 15
101 35 57 30 23 18
47 41 24 22 17 14
26 14 32 18 12 13
93 57 60 40 23 20
63 33 25 19 17 15
56 71 41 24 21 16
159 43 34 29 20 16
76 69 61 62 33 26
64 88 137 66 42 36
42 27 65 50 27 20
152 114 50 47 34 23
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Jul Ago Set Out Nov Dez Média
25 19 19 25 40 60
34
17 15 13 28 38 42
31
15 11
9 23 30 49
28
25 13 13 20 63 56
35
18 14 24 33 44 77
28
13 10 15 20 57 67
32
22 14 16 25 25 53
29
28 23 21 18 39 51
48
20 18 15 16 21 47
35
14 14
9 18 92 62
29
18 20 16 15 18 46
35
24 17 22 51 65 103
50
15 17 19 25 36 56
32
28 23 25 29 43 55
62
16 23 13 11 24 36
25
15 12 15 15 37 79
33
18 14 14 18 36 36
33
22 19 16 26 38 43
30
18 14 14 20 37 56
23
18 16 20 23 29 36
34
19 17 24 28 57 51
30
14 13 12 12 13 33
23
23 18 15 15 19 33
37
9
8
8 12 46 69
21
13 12 21 18 51 46
28
14 13 15 18 24 67
35
11 12 10 14 39 27
23
10
8
8 14 40 55
21
18 17 18 16 42 73
40
12 10 12 17 58 37
27
15 11 17 15 41 60
32
15 18 17 15 29 48
37
25 21 13 18 22 88
43
29 21 26 21 68 107
59
16 14 17 30 60 107
40
18 15 13 16 23 56
47
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De acordo com a média de vazões anuais das estações, é apresentada a correlação entre elas:

Correlação Posto Santa Cruz x Posto Ponte do Itabapoana

y = 0,774x + 1,3756
R2 = 0,9409

Posto Ponte do Itabapoana

90
80
70
60
50
40
30
20
28,2

38,2

48,2

58,2

68,2

78,2

88,2

98,2

108,2

Posto Santa Cruz (m 3/s)

FIGURA 33: Correlação Santa Cruz x Ponte do Itabapoana.

y = 0,5011x + 4,6099
R2 = 0,7734

Correlação Posto Santa Cruz x Rosal
65
60

Rosal (m3/s)

55
50
45
40
35
30
25
20
28,2

38,2

48,2

58,2

68,2

78,2

88,2

98,2

108,2

Posto Santa Cruz (m 3/s)

FIGURA 34: Correlação Santa Cruz x Rosal.
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y = 1,2781x + 3,3134
R2 = 0,8329

Correlação Posto Posto Ponte do Itabapoana x Rosal

Ponte do Itabapoana (m3/s)

90
80
70
60
50
40
30
20
28,2

33,2

38,2

43,2

48,2

53,2

58,2

63,2

68,2

Rosal (m 3/s)

FIGURA 35: Correlação Santa Cruz x Rosal.
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80. Identificar e mapear os cursos d’água perenes e intermitentes, as regiões de
cabeceiras e nascentes e lagoas marginais, as estações hidrometeorológicas
existentes (localização, tipo e período de operação) e as estruturas hidráulicas
implantadas, bem como os grandes usuários desse recurso. Essas informações
deverão ser apresentadas também através de planilhas.
O rio Itabapoana se estende por um total de 264 km, nascendo na serra de Caparaó (MG), em
Alto Caparaó, onde começa com o nome de rio Preto, denominação que muda para
Itabapoana depois da confluência com o rio Verde. A partir da foz do ribeirão das Onças, um
de seus afluentes, o Itabapoana separa os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo,
desaguando no Atlântico entre o lago Marabá e a ponta das Arraias. Do Ribeirão das Onças até
a sua foz são cerca de 180 km de canal sinuoso, pontuado por várias cachoeiras: Santo
Antônio, Inferno, Limeira e Fumaça, sendo esta última de 100 metros de altura.
Segundo a constituição federal, os rios que banham mais de um estado são de domínio
federal. A bacia hidrográfica do rio Itabapoana engloba terras de três estados: Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Espírito Santo, incluindo 18 municípios no total. Sua bacia de drenagem tem
área total aproximada de 4700 km2 e possui uma forma alongada, com largura média de 30 km
a 35 km e comprimento de 140 km, no sentido de sua declividade principal.
A hidrografia da bacia está demonstrada no Mapa de Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana. Já
em relação à AII, estão destacados no Mapa de Hidrografia da Área de Influência Indireta os
principais afluentes do rio Itabapoana, que são os rios Veado, Calçado, Boa Vista, Muqui do Sul
e Preto, pela margem esquerda; e ribeirões da Onça, Varre-e-Sai, Pirapetinga e córregos
Liberdade e Santo Eduardo, pela margem direita.
Na área de influência direta do empreendimento, não estão presentes afluentes importantes,
sendo identificado apenas um pequeno córrego a montante do reservatório (218.317 e
7.661.328, UTM SAD69) com vazão de 0,1925 m³/s. Ainda na AID, a jusante da barragem foi
identificado um corpo de água perene, conforme demonstrado no mapa da Área de Influência
Direta do Meio Físico Biótico.
Nos limites das áreas de influência do empreendimento não são identificados regiões de
cabeceiras e nascentes e lagoas marginais, conforme pode ser verificado no mapa de Região
de Cabeceira e Lagoas Marginais do Bacia do Rio Itabapoana. O relevo da bacia é
predominantemente acidentado nos trechos de alto e médio curso do rio Itabapoana,
apresentando planícies no baixo curso, onde as condições hidrológicas originais sofreram
mudanças devido a obras de retificação e drenagem dos rios, executadas pelo extinto
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS).
A zona de baixo curso no rio Itabapoana, em especial na faixa costeira sobre os tabuleiros
terciários, encontra-se uma concentração de lagoas, muitas das quais já drenadas por
proprietários rurais. Há pouca documentação técnica sobre elas. Destaca-se, pelo seu
tamanho, uma em especial, localizada na foz do córrego do Caldeirão. A região de lagoas
marginais está demonstrada no mapa de Região de Cabeceira e Lagoas Marginais do Bacia do
Rio Itabapoana.
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Ao sul, a bacia é delimitada pela bacia do rio Muriaé, no Estado do Rio de Janeiro, e ao norte
pela bacia do rio Itapemirim, no Estado do Espírito Santo. Esta está representada no Mapa de
Hidrografia da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana.
As principais características fisiográficas da bacia do rio Itabapoana, até a sua foz no oceano
Atlântico, estão listadas na Tabela a seguir:
TABELA 19: Características fisiográficas da bacia do rio Itabapoana.
Característica

Unidade
2

Valor

Área de drenagem (A)

km

4720,00

Comprimento do curso d’água principal (L)

km

267,00

Densidade de drenagem (D1)

km/km

2

0,0565

Perímetro da bacia (P)

km

552,37

Declividade

%

1,416

horas

15,30


0,28  

Coeficiente de compacidade  K c 

A 


-

2,252

A

Fator de forma  Kf 

L2 


-

0,0662

Tempo de concentração (tc)

Foram levantadas, mapeadas e sistematizadas informações de estações climatológicas e
meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estações pluviométricas e
fluviométricas que constam do Sistema de Informações Hidrológicas (Hidroweb) da Agência
Nacional das Águas (ANA).
Foram listadas 19 estações fluviométricas na bacia do rio Itabapoana, cuja relação é
apresentada na Tabela 20, as quais estão representadas no Mapa de Estações Fluviométricas.
A legenda referente ao tipo de estação segue a seguinte definição:
• F – indica estação com escala para observação do nível d´água ;
• R – indica estação com registrador (linígrafo);
• D – indica que na estação são efetuadas medições de descarga líquida;
• S – indica estação com medição de descarga sólida;
• Q – indica estação de qualidade de água;
• T – indica estação telemétrica.
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TABELA 20: Estações fluviométricas identificadas na área de influência do empreendimento.
Código da
Estação

Nome

57830000

Ponte do Itabapoana

57725000

Divisa

57720000

Tipo

Curso d’Água

FFrDQ Rio Itabapoana

Município

Estado

Latitude

Longitude

Período de Dados
Disponível

Área de Drenagem
2
km

Mimoso do Sul

ES

-21 12 00

- 41 27 00

1930

responsável

operadora

2005

2769

ANA

CPRM

F

Rio Preto

Dores do Rio Preto

ES

-20 41 19

- 41 50 57

1960

1965

-

DNOS

DNOS

Dores do Rio Preto

FDQ

Rio Preto

Dores do Rio Preto

ES

-20 41 09

- 41 50 46

1978

-

234

ANA

CPRM

57700000

Caiana

FDQ

Rio São João

Caiana

MG

-20 42 00

-41 55 00

1977

1978

419

ANA

CPRM

57740000

Guaçuí

FDQ

Rio do Veado

Guaçuí

ES

-20 46 25

-41 40 54

1978

-

413

ANA

CPRM

57760080

UHE Rosal

FDT

Rio Itabapoana

B.J. de Itabapoana

RJ

-20 55 02

-41 43 17

1931

2007

1760

57750100

UHE Rosal Montante 1

FDT

Rio Itabapoana

B.J. de Itabapoana

RJ

-20 51 00

-41 44 00

2002

-

1712

Rosal

Rosal

57770000

São José do Calçado

FDQ

Rio Calçado

São José do Calçado

ES

-21 02 12

-41 39 08

1978

-

146

ANA

CPRM

57800000

Apiacá

FD

Rio Boa Visanta

Apiacá

ES

-21 12 00

-41 34 00

1962

1968

-

DNOS

DNOS

57776000

Rio Itabapoana

Rio Itabapoana

B.J. de Itabapoana

RJ

-

-

-

-

-

INEA

INEA

57880005

Biquinha

F

Rio Muqui do
Sul

Mimoso do Sul

ES

-21 04 00

-41 22 00

1953

1965

-

DNOS

DNOS

FDQ

Rio Muqui do
Sul

Mimoso do Sul

ES

-21 03 53

-41 21 45

1978

-

369

ANA

CPRM

ES

-21 06 00

-41 23 00

1953

1965

-

DNOS

DNOS

ELETROBRAS ELETROBRAS

57880000

Mimoso do Sul

57890000

Caixa d'água = Mimoso do
Sul

F

Rio Muqui do
Sul

Mimoso do Sul

57900000

Inhuma

F

Rio Muqui do
Sul

Mimoso do Sul

ES

-21 08 00

-41 20 00

1965

1965

-

DNOS

DNOS

58970000

Barra do Muriaé

F

Rio Muriaé

Muriaé

MG

-21 11 00

-41 22 00

1929

1942

-

ANA

ANA

57940000

Barra de Guarulhos

F

Rio Itabapoana

Presidente Kennedy

ES

-21 14 00

-41 10 00

1965

1965

-

DNOS

DNOS

57930000

Santa Cruz

FDSQ

Rio Itabapoana

ES

1969

2005

3620

ANA

CPRM

Campos

F

Lagoa Parabela

RJ

-21 13 19
-21 16
00

-41 18 29

59013500

Mimoso do Sul
Campos dos
Goytacazes

-41 18 00

1968

1970

-

DNOS

DNOS

57950000

Fazenda Julio Rocha

F

Rio Preto

Presidente Kennedy

ES

-21 09 00

-41 12 00

1950

1968

-

DNOS

DNOS
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Foram listadas 19 estações pluviométricas na bacia do rio Itabapoana, cuja relação é
apresentada na Tabela 21, as quais estão representadas no Mapa de Estações Pluviométricas.
A legenda referente ao tipo de estação segue a seguinte definição:
• P – indica estação com pluviômetro;
• R – indica estação com registrador (pluviógrafo);
• E – indica estação com tanque evaporimétrico “A”;
• C – indica estação climatológica;
• T – indica estação telemétrica.
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TABELA 21: Estações pluviométricas identificadas na bacia do rio Itabapoana.
Código da
Estação

Nome

Tipo

Município

Estado

Latitude

Longitude

Período de Dados
Disponível

Altitude
(m)

responsável

operadora

02041044

Caparão

PPRC

Caparão

MG

-20 31 00

-41 52 00

1972

843

INMET

INMET

02041005

Caiana

P

Caiana

MG

-20 41 38

-41 55 19

1939

747

ANA

CPRM

02041026

Caiana (DNOS)

P

Caiana

MG

-20 42 00

-41 55 00

1960

02041014

Dores do Rio Preto

P

Dores do Rio Preto

ES

-20 41 09

-41 50 46

1948

02041029

Dores do Rio Preto

P

Guaçui

ES

-20 42 00

-41 50 00

1960

02041042

São João das Fronteiras

Caiana

MG

02041028

Gauçui

P

Guaçui

ES

-20 46 00

-41 41 00

1960

02041046

Varre-Sai

P

Natividade

RJ

-20 55 51

-41 51 00

02041052

UHE Rosal Montante 1

PT

B.J. de Itabapoana

RJ

-20 51 00

02041054

UHE Rosal Jusante

PT

B.J. de Itabapoana

RJ

02141016

São José do Calçado

P

São José do Calçado

02141036

São José do Calçado

P

São José do Calçado

02141077

UHE Franca Amaral Jusante

P

02041015

Fazenda Monte Alegra

02141015

1965
772
1965

DNOS

DNOS

ANA

CPRM

DNOS

DNOS

ANA
586

DNOS

DNOS

1967

650

ANA

CPRM

-41 44 00

2002

560

Rosal

Rosal

-20 58 00

-41 42 00

2002

362

Rosal

Rosal

ES

-21 02 12

-41 39 08

1952

150

ANA

CPRM

ES

-21 02 00

-41 39 00

1948

360

DNOS

DNOS

B.J. de Itabapoana

RJ

-21 04 36

-41 43 25

2001

Quanta

Quanta

P

Muqui

ES

-20 56 41

-41 24 03

1952

450

ANA

CPRM

Mimoso do Sul (DNOS)

P

Mimoso do Sul

ES

-21 03 53

-41 21 45

1953

67

02141010

Barra do Muriaé

P

Muriaé

MG

-21 43 00

-41 22 00

1935

ANA

ANA

02141014

Ponte de Itabapoana

P

Mimoso do Sul

ES

-21 12 22

-41 27 46

1937

59

ANA

CPRM

02141017

São José da Torres

P

Mimoso do Sul

ES

-21 03 45

-41 14 28

1947

120

ANA

CPRM

02140002

Barra do Itabapoana

PC

São João da Barra

RJ

-21 18 00

-40 59 00

1922

22

INMET

INMET
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1965

1965

1941

1963

Foram listadas as oito estações climatológicas e meteorológicas mais próximas à área de
influência indireta do empreendimento, cuja relação é apresentada na Tabela 22, as quais
estão representadas no Mapa de Estações Climatológicas e Meteorológicas.
TABELA 22: Estações climatológicas e meteorológicas identificadas próximas à área de
influência indireta do empreendimento.
Nome

Município

Estado

Tipo

Início da Operação

Alegre

Alegre

ES

Automática

2006

Presidente Kennedy

Presidente Kennedy

ES

Automática

2008

Afonso Claudio

Afonso Claudio

ES

Automática

2011

Itaperuna

Itaperuna

ES

Convencional

1922

Cachoeiro do Itapemirim

Cachoeiro do Itapemirim

ES

Convencional

1961

Campos

Campos

RJ

Automática

2006

Cambucí

Cambucí

RJ

Automática

2002

Muriaé

Muriaé

MG

Automática

2006

As principais estruturas hidráulicas encontradas na área de influência do empreendimento são
as barragens que formam o reservatório de 5 hidrelétricas (PCH Pirapetinga, PCH Pedra do
Garrafão, PCH Calheiros, UHE Rosal e UHE Franca Amaral), além da captação para uso
industrial da empresa Ferrous Resources do Brasil S/A, abastecimento da cidade de Bom Jesus
do Itabapoana e Bom Jesus do Norte e ETA Carabuçu.
Os grandes usuários desse recurso são CEDAE, COPASA, CESAN e Prefeituras; usinas de açúcar
e álcool, alambiques, abatedouros, usinas de leite e laticínios; e produtores rurais diversos.
Estas informações encontram-se detralhados no próximo item 81.
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81. Identificar os principais usos da água e destacar as demandas futuras por esse
recurso. Relacionar os usos não quantificáveis (usos recreativos e outros) e
discriminar os usos quantificáveis, cadastrados ou não, inclusive com representação
em mapas.
Os usos competitivos dos recursos hídricos que normalmente são considerados quando da
realização de estudos de aproveitamentos hidrelétricos são a utilização da água para irrigação,
abastecimento humano e industrial, controle de cheias e navegação.
No caso específico da PCH Bom Jesus, pode-se afirmar com segurança não haver qualquer tipo
de competição com o uso controle de cheias, posto que o aproveitamento não formará
reservatório, com operação prevista a fio d’água. Não há navegação no rio Itabapoana,
portanto, também não há esse tipo de competição.
A caracterização dos usos da água foi realizada a partir da compilação de pesquisas
bibliográficas em conjunto com a atualização das informações obtidas do levantamento e
tratamento dos dados do cadastro de usuários dos recursos hídricos (CNARH) da Agência
Nacional de Águas e Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM). Para
complementação, foram pesquisadas as outorgas de uso da água para diversas finalidades,
utilizando basicamente as informações obtidas junto ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente)
e ANA (Agência Nacional de Águas). Informações geográficas foram obtidas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), censo 2010.
As principais formas de uso das águas na bacia do Itabapoana e os principais usuários desse
recurso seguem na Tabela 23 e Tabela 24, respectivamente. Os usos que consomem a água são
chamados USOS CONSUNTIVOS, ou seja, são os que reduzem o volume da água de rios, lagos e
de água subterrânea. Por exemplo, são usos consuntivos o abastecimento humano, a
dessedentação de animais, a irrigação e o uso industrial. Há também os usos que não
consomem diretamente a água. Estes são chamados USOS NÃO CONSUNTIVOS. Como exemplo
a geração de energia e o lazer.
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TABELA 23: Principais usos da água na bacia do rio Itabapoana.
Usos Consuntivos

Usos Não Consuntivos

X

Abastecimento urbano(cidades, vilas,e povoados)

X

Manutenção de biodiversidade fluvial

X

Abastecimento rural

X

Recreação, lazer e turismo

Consumo industrial

Navegação

X

Consumo agroindustrial (pequena escala)

X

Dessedentação animal (rebanhos)

X

Geração hidrelétrica
Controle de cheias

Irrigação

X

Assimiliação de esgotos ou diluição de efluentes

Aquicultura (estações de psicultura)

X

Mineração (extração de areia)
Garimpo

X

Pesca profissional e esportiva

Fonte: ANA.

TABELA 24: Características dos principais usuários da bacia do rio Itabapoana.
Tipo de uso

Nome do Usuário

Observações Gerais

Abastecimento

CEDAE, COPASA, CESAN e Prefeituras Captação direta.

Agroindústrias

Na maioria dos casos as agroindústrias
Usinas de açúcar e álcool, alambiques,
lançam efluentes, diretamente, no rio
abatedouros, usinas de leite, laticínios
Itabapoana e em seus efluentes.

Dessedentação
de animais

Irrigação

Produtores rurais diversos

Atividade disseminada, em maior ou
menor grau, por toda bacia hidrográfica.

Diversos produtores rurais

Embora pouco disseminada na bacia, a
irrigação deve ter papel importante na
revitalização da agricultura regional,
principalmente, no que diz respeito aos
novos projetos de fruticultura que estão
previstos.

Fonte: ANA.

Estão listados a seguir os usuários por captação superficial:
1) Hidrelétrica PCH I S.A. - PCH Pirapetinga (Resolução Nº 268, de 27 de abril de 2009 - ANA)
I – coordenadas geográficas do eixo do barramento: 21° 06’ 25”de Latitude Sul e 41° 43’ 39” de
Longitude Oeste;
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 134

II – nível d’água mínimo normal a montante: 152,0 m;
III – nível d’água máximo normal a montante: 152,0 m;
IV – nível d’água máximo maximorum a montante: 155,5 m;
V – área inundada do reservatório no nível d’água máximo normal: 0,4 km2;
VI – volume do reservatório no nível d’água máximo normal: 0,75 hm3;
VII – altura máxima da barragem: 15,0 m;
VIII – vazão máxima turbinada: 47,4 m3/s;
IX – vazão de dimensionamento do vertedouro: 879 m³/s.
Situação: Outorgada
Municípios: Bom Jesus do Itabapoana e (RJ) São José do Calçados (ES)
2) Rio PCH I S.A. - PCH Pedra do Garrafão – Obras Públicas (Resolução nº 271, de 27 de Abril
de 2009 - ANA)
I – coordenadas geográficas do eixo do barramento: 21° 11’ 55” de Latitude Sul e 41° 22’
32”de Longitude Oeste;
II – nível d’água mínimo normal a montante: 49,5 m;
III – nível d’água máximo normal a montante: 49,5 m;
IV – nível d’água máximo Maximo a montante: 51,0 m;
V – área inundada do reservatório no nível d’água máximo normal: 2,71 km2;
VI – volume do reservatório no nível d’água máximo normal: 10,8 hm3;
VII – altura máxima da barragem: 14,5 m;
VIII – vazão máxima turbinada: 61,4 m³/s;
IX – vazão de dimensionamento do vertedouro:1.013 m³/s.
Municípios: Campos dos Goytacazes - RJ e Mimoso do Sul - ES

3) Hidrelétrica PCH Calheiros
Coordenadas geográficas: UTM SAD 69 Zona 23S 7672523
Potência: 19.000,00 KW
Proprietário: Eletroriver S/A.
Vazão nominal unitária: 5,78 m3/s
Situação: Outorgada
Município: São José do Calçado – ES
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4) Hidrelétrica UHE Rosal
Coordenadas geográficas: (GMS): -20:58: 00; -41:42: 00.
Potência: 55.000,0 KW
Proprietária: Rosal Energia S/A.
Vazão nominal unitária: ND
Situação: Outorgada
Municípios: Bom Jesus do Itabapoana - RJ / Guaçuí - ES e São José do Calçado – ES
5) Hidrelétrica UHE Franca Amaral
Coordenadas geográficas: SAD 69 zona 24Sul X= 841008 e Y=7673450
Potencia: 4.500 KW
Proprietária: Quanta Geração S/A
Vazão nominal unitária: 10,2 m3/s
Situação: Outorgada
Municípios: São José do Calçado – ES / Bom Jesus do Itabapoana - RJ
6) Ferrous Resources do Brasil S/A
I – ponto (afluente do Barra Bom Jardim):
Coordenadas: 21° 11' 15,53"; 41° 40' 17,45"
Vazão máx. Industrial: 1,44 m3/s
II – ponto (afluente Córrego Liberdade):
Coordenadas: 21° 11' 23,31 “; 41° 33' 17,71"
Vazão máx. Industrial: 1,44 m³/s
Finalidade: Uso industrial
Município: Bom Jesus do Itabapoana – RJ
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Abastecimento público:
7) Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) / Bom Jesus do Itabapoana
Interferência

Corpo Hídrico

Coordenada

Vazão
(m³/h)

Tempo Captação
(h/dia)

Captação Bom Jesus

Rio Itabapoana

21º 07' 58,920'' S /
41º 40' 46,080'' O

450,00

24

ETA Carabuçu (1)

Rio Liberdade

21º 12' 19,800'' S /
41º 35' 3,540'' O

10,80

24

ETA Carabuçu (2)

Nascente Carabuçu

21º 16' 16,539'' S /
41º 36' 20,120'' O

10,80

24

Lançamento de ETA
Carabuçu

Córrego Sem Nome

21º 16' 00,792'' S /
41º 36' 16,970'' O

0,86

24

Lançamento da ETA Bom
Jesus do Itabapoana

Rio Itabapoana

21º 08' 49,331'' S /
41º 38' 26,100'' O

21,60

24

Fonte: Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE).

Bom Jesus do Itabapoana - RJ:
A Companhia Estadual de Água e Esgotos - CEDAE é responsável pelo abastecimento de 61
municípios do Estado. Os demais municípios possuem sistemas de abastecimento operados
por serviços municipais (autônomos ou prefeituras) ou por empresas privadas, incluindo
importantes cidades do Estado.
De acordo com a avaliação oferta/demanda, 47 municípios (51% do total) não necessitam de
investimentos para a garantia da oferta de água, apresentando condições satisfatórias de
atendimento às demandas futuras.
A Estação de Tratamento de Água de Bom Jesus do Itabapoana trata 120 litros de água por
segundo e abastece 35.384 de habitantes, sendo de responsabilidade da CEDAE. Segue abaixo
um quadro com uma estimativa de abastecimento do município de 2010, divulgado pela ANA.
TABELA 25: Estimativa de abastecimento de água para Bom Jesus do Itabapoana.
Bom Jesus do Itabapoana - dados do município
População urbana (2010)

35384

Vazão no rio Itabapoana

136528,95 l/s

Vazão de captação no Rio Itabapoana

130 l/s

Reservatórios de água para cidade:

910 m3
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Bom Jesus do Itabapoana - dados do município
Demanda urbana (cenário 2015)

93 l/s

Situação de abastecimento (2015)

satisfatório

Concessionária:

CEDAE

Bom Jesus do Norte - ES:
O rio Itabapoana é o manancial de onde a CESAN (Companhia Espírito Santense de
Saneamento) coleta a água que abastece Bom Jesus do Norte.
A CESAN atua em 52 municípios do Espírito Santo, por delegação do governo e de contratos de
concessões com os municípios. Possui 88 estações de tratamento de água, sendo 17 na região
metropolitana de Vitória, que produzem uma média de 6079 l/s, e 71 no interior, com
produção de média de 1355 l/s. Seu sistema de esgotamento sanitário é composto por 72
estações de tratamento de esgoto, sendo 40 na região metropolitana de Vitória, com
capacidade para tratar 2292 l/s, e 32 no interior, que podem tratar 373 l/s.
Seguem abaixo um estimativo de abastecimento para Bom Jesus do Norte em 2010, divulgado
pela ANA.
TABELA 26: Estimativa de abastecimento de água para Bom Jesus do Norte.
Bom Jesus do Norte - dados do município
População urbana (2010)

9479 habitantes

Vazão no rio Itabapoana

10948,49 l/s

Vazão de captação no rio Itabapoana

ND

Reservatórios de água para cidade:

ND

Vazão de saída da ETA

12,5 l/s

Demanda urbana (cenário 2015)

23,7 l/s

Situação de abastecimento (2015)

Requer ampliação do sistema

Concessionária:

CESAN

As duas concessionárias possuem captação no rio Itabapoana para abastecimento público,
porém a CESAN não disponibiliza as mesmas informações dos pontos de captação como
abordado no quadro da CEDAE. A Agência Nacional de Águas (ANA) também não possui em
seus cadastros os valores referentes à vazão de captação da cidade de Bom Jesus do Norte no
rio Itabapoana.
Foram feitas várias tentativas de contato com o órgão (CESAN), porém não foi possível obter
as informações necessárias para o relatório.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 138

Usuários por captação subterrânea:
As informações aqui levantadas foram obtidas através da CPRM (Companhia de Pesquisa e
Recursos Minerais) – Serviço Geológico do Brasil.
No município de Bom Jesus do Norte não foi registrada nenhuma ocorrência de usuário para
captação de água subterrânea.
Os poços existentes na AII do empreendimento já se encontram listados em item específico –
“Poços Tubulares Cadastrados”, na Tabela 39.
No Mapa de Usuários dos Recursos Hídricos estão representados os usuários de recursos
hídricos, superficiais e subterrâneos, presentes na AII.

Possíveis conflitos pelo uso da água:
A bacia hidrográfica do rio Itabapoana está inserida em uma região cuja base econômica é
representada pelos serviços urbanos e por atividades do setor primário, especialmente,
aquelas ligadas ao café, à pecuária leiteira, à produção de cana-de-açúcar e à fruticultura
tropical, dessas atividades que não acompanham as mudanças em curso no mercado
brasileiro, principalmente no que diz respeito a inovações tecnológicas.
Os municípios que compõem a bacia do rio Itabapoana apresentaram uma população
aproximada de 722 mil habitantes, e uma densidade demográfica de aproximadamente 70
habitantes por quilômetro quadrado, três vezes maior que a brasileira. Conforme dados
fornecidos por Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população residente
era distribuída em 21% na área rural e 79% na área urbana. Pode-se verificar que a
participação feminina foi superior à masculina, sendo constituída por 49% de homens e 51%
por mulheres.
O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico culminaram na disputa de água
em quantidade e qualidade compatíveis com as atividades econômicas que se intensificaram e
o consumo nos centros urbanos que se consolidam.
A degradação dos cursos d’água também pode ser responsável pela migração de
investimentos privados para outros locais, em função do comprometimento estético e da
limitação dos potenciais de usos destes recursos.
Nas épocas de estiagem alguns córregos, antes perenes, estão secando. E os perenes estão
sendo pivôs de conflitos quando são indevidamente barrados para irrigação de algumas
propriedades, impedindo o fluxo de água para jusante. Estes conflitos, embora temporários,
pois entre dezembro e maio as chuvas são intensas, tendem a se agravar caso esses métodos
de irrigação inadequados sejam disseminados na região, sem o real conhecimento da oferta e
da demanda de água.
Há também um grande número de reclamações contra a inércia das Prefeituras Municipais
para resolver as questões de saneamento básico e para proteger a população de Itabapoana
da constante ameaça de enchentes. Restrito à faixa litorânea, o desenvolvimento de atividades
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turísticas tem sido encarado como um problema sério para os cursos d’ água. Os loteamentos,
hotéis e construções – ilegais ou não – não dispõem de locais adequados para a deposição de
lixo nem de estação de tratamento de esgotos (individual e/ou coletivo).
No que diz respeito à infraestrutura, o esgotamento sanitário nessas regiões atuam como um
dos vilões na degradação dos rios. Segundo dados do IBGE (Censo 2000), a rede de esgoto e
abastecimento público de água potável em Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte
distribuía-se da seguinte forma:
Apesar da maioria dos domicílios em Bom Jesus do Itabapoana estarem ligados à rede geral de
esgoto ou pluvial (85,6%), a segunda forma mais difundida de lançamento de esgoto é jogar
diretamente em rio, lago ou mar, correspondendo a 18,57% dos domicílios. Para Bom Jesus do
Norte, 81,26 % dos domicílios utilizam a rede pública de esgoto.
As tabelas abaixo mostram os principais fatores de degradação dos recursos hídricos na bacia
do rio Itabapoana, assim como seus impactos.
TABELA 27: Principais fatores de degradação da bacia do rio Itabapoana.
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Cargas elevadas de esgotos domésticos
Escoamento superficial de áreas urbanas
Efluentes industrias
Efluentes oleosos
Chorume
Lançamento de lixo
Efluentes e resíduos de atividades agropecuárias
Barragens e represas
Transposição de bacias
Processos erosivos generalizados nos solos das bacias hidrográficas
Retificação, canalização e dragagem de cursos de água
Aterros e drenagem de alagadiços e agoas marginais (região estuarina)
Ocupação de margens de rios e lagoas
Pontes e demais travessias mal dimensionadas
Retirada de matas marginais
Captação execessiva de recursos hídricos
Extração de areaia

Fonte: ANA (Agência Nacional de Águas).
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TABELA 28: Impactos apurados na bacia do rio Itabapoana.
X
X

X

Poluição de Orgânico das águas
Adição de substâncias tóxicas, metais pesados e óleos nas águas e sedimentos
Represamento de rios
Regulariazação / Decréscimo de vazões
Modificação de traçados e seções de canais fluviais
Ampliação artificial de vazões
Mediana elevação da turbidez e assoreamento da calha

X
X
X
X

Destruição de várzeas sazonalmente inundadas, lagoas e alagadiços marginais
(perto da foz)
Diminuição / Eliminação de Matas Marginais
Presença de lixo flutuante e no sedimento
Enchentes

X

Fonte: ANA (Agência Nacional de Águas).

Além da erosão causada pela falta generalizada de cobertura florestal e da degradação da
qualidade das águas, provocada pelo lançamento de esgotos urbanos, o carreamento de
herbicidas e fungicidas para os corpos d’água é outro grave problema verificado na região.
As agroindústrias (usinas de cana, lacticínios, abatedouros, curtumes etc.) colaboram para
elevar os índices de poluição, principalmente nos trechos situados imediamente a jusante das
mesmas, já que o rio Itabapoana, por ter muitas cachoeiras, rápidas e corredeiras – pelo
menos de Bom Jesus de Itabapoana em direção à nascente, tem um grande poder de
depuração.
Segundo dados do Primeiro Relatório Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizado em 1992, o rio Itabapoana vem sofrendo degradação hídrica em função das cidades
de Bom Jesus do Norte (no Espírito Santo) e Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janeiro), que se
localizam nas margens do rio e contribuem para esta degradação através do lançamento de
efluentes domésticos e urbanos sem tratamento prévio, apesar de utilizarem as águas desse
rio para consumo próprio. A cultura de café é predominante nas cabeceiras do rio, onde é
prática comum o emprego de agrotóxicos.
Outro problema frequente para as cidades ribeirinhas tem sido as enchentes causadas pelo rio.
A exploração de ouro no leito do rio Itabapoana tem sido muito frequente e contribui para a
poluição do mesmo.
Segue abaixo um quadro-resumo com as causas e efeitos de alguns conflitos hídricos na
região, segundo a Agência Nacional de Águas.
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TABELA 29: Causas e efeitos de alguns conflitos hídricos da bacia do rio itabapoana.
Causa

Efeito

Proximidade dos pontos de captação de Assoreamento nas margens dos rios e
água das concessionárias.
Córregos.
Poluição devido a lançamento de esgotos
Diminuição da atividade pesqueira.
sanitários e resíduos sólidos.
Ausência de um plano diretor florestal e
Ausência de cobertura vegetal.
de uso e ocupação do solo.

Aproveitamento hidrelétrico, ausência de
Diminuição da oferta de água na região
gestão do uso das águas, inexistência de
para principalmente no abastecimento
plano diretor da bacia e inexistência de
público.
instrumentos de outorga da água.

A bacia do rio Itabapoana é uma região pouco estudada e, portanto, pouco se conhece sobre
os conflitos relacionados ao uso de suas águas. A existência de diferenças socioeconômicas e
suas atividades produtivas fazem dessa bacia uma região de baixa complexidade espacial,
apresentando como graves problemas questões como resíduos sólidos, agrotóxicos e a
extração de areia para construção civil, sem nenhum planejamento e o uso inadequado dos
recursos hídricos.
O consórcio da bacia do rio Itabapoana congrega várias prefeituras no rumo da organização
das parcerias para enfrentar os problemas regionais. Este tem como atribuições a difusão de
recursos e o desenvolvimento de estudos e ações de toda a natureza dentro da bacia.
De modo geral, a solução dos conflitos requer a organização da gestão do sistema hídrico sob
um enfoque coletivo, inibindo soluções individuais que impliquem danos a outros usuários.
Nessa perspectiva, a possível implantação de um comitê de bacia na região, ainda inexistente,
deverá municiar-se de informações detalhadas sobre os conflitos existentes no exercício do
seu papel de arena política, contribuindo, assim, para a redução das atuais externalidades
provocadas pelo uso inadequado dos recursos hídricos.
A Lei federal 9.433 instituiu o enquadramento dos corpos d´água como instrumento da Política
Nacional de Recursos Hídricos. Desta forma, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
estabeleceu diretrizes para esse enquadramento através da resolução CNRH n° 12/2000, que
versa sobre esse procedimento:
- As agências de água proporão aos respectivos comitês o enquadramento de corpos de água,
com base nas legislações de recursos hídricos e ambientais e segundo os procedimentos
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dispostos na referida resolução. Elas adotarão, ainda, providências visando à efetivação do
enquadramento aprovado.
- Cabe aos órgãos gestores de recursos hídricos e aos órgãos de controle ambiental
competentes monitorar, controlar e fiscalizar os corpos de água para avaliar se as metas do
enquadramento estão sendo cumpridas. A cada dois anos, os órgãos gestores de recursos
hídricos e os órgãos de controle ambiental competentes encaminharão relatório ao respectivo
Comitê de Bacia Hidrográfica e ao CNRH (Conselho nacional de recursos hídricos) ou ao CERH
(Conselho Estadual de Recursos Hídricos), identificando os corpos de água que não atingiram
as metas estabelecidas e as respectivas causas pelas quais não foram alcançadas.
- O CNRH ou o CERH, em consonância com as Resoluções do CONAMA, avaliará e determinará
as providências e intervenções, necessárias para atingir as metas estabelecidas, com base nos
relatórios referidos no artigo anterior e nas sugestões encaminhadas pelo respectivo Comitê.
- O enquadramento deve ser desenvolvido em conformidade com o Plano de Recursos Hídricos
da bacia e os Planos de Recursos Hídricos Estaduais ou Distrital, Regional e Nacional e que
deve apresentar as seguintes etapas de desenvolvimento:
- Diagnóstico do uso do solo e dos recursos hídricos na bacia;
- Prognóstico do uso do solo e dos recursos hídricos na bacia;
- Elaboração da proposta de enquadramento;
- Aprovação da proposta de enquadramento e respectivos atos jurídicos.
- Determina que o CNRH ou o respectivo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em
consonância com as Resoluções do CONAMA, aprovará o enquadramento dos corpos de água,
de acordo com a alternativa selecionada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, por meio de
Resolução.
Com a finalidade de planejamento e gerenciamento do território, tendo a bacia hidrográfica
como a unidade espacial chave, o panorama apresentado nos estados que fazem parte da
bacia do rio Itabapoana é:
Espírito Santo: encontra-se dividido em 15 (quinze) Regiões Hidrográficas: Itaunas, Afluentes
Capixabas do Rio São Mateus, São José, Doce, Santa Maria do Rio Doce, Litoral Centro Norte,
Santa Maria de Vitória, Jucu, Guandu, Guarapari, Benevente, Rio Novo, Itapemirim e
Itabapoana. Das 15 (quinze) regiões hidrográficas existentes, 12 (doze) possuem comitê de
bacia instituído por Decreto Estadual. O órgão gestor de recursos hídricos é o Instituto
Estadual de Meio-Ambiente – IEMA, entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA.
Rio de Janeiro: está dividido em 10 (dez) Regiões Hidrográficas: Baía da Ilha Grande, Guandu,
Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Baía de Guanabara, Rio Dois Rios, Lagos de São João, Macaé e
das Ostras, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Das Regiões Hidrográficas existentes, 9 (nove)
possuem comitê de bacia. O órgão gestor de recursos hídricos é o Instituto Estadual do
Ambiente – INEA, entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente – SEA.
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Minas Gerais: está dividido em 9 (nove) Regiões Hidrográficas (Unidades de Planejamento):
Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Paranaíba, Bacia do Rio Doce,
Bacia do Rio Jequitinhonha, Bacia do Rio Pardo, Bacia do Rio Paraíba do Sul, Bacia do Rio
Piracicaba e Jaguari e Bacia do Leste - Bacia do Rio Mucuri. As Unidades de Planejamento
congregam várias bacias hidrográficas (42), tendo 36 comitês instituídos. O órgão gestor de
recursos hídricos é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, entidade autárquica
vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.
A bacia do rio Itabapoana está incluída na região hidrográfica de mesmo nome, tanto para a
gestão de recursos hídricos do Espírito Santo quanto para o Rio de Janeiro, porém em ambas
não há comitê de bacia instituído. Em Minas Gerais a bacia do rio Itabapoana não constituiu
uma Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos e também não há um comitê de
bacia.
Fonte: SEMADS (2001) Bacias Hidrográficas e Rios Fluminenses Síntese Informativa por
Macrorregião Ambiental Rio de Janeiro e INEA (Instituto Estadual do Ambiente).
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82. Apresentar o inventário das estações fluviométricas e pluviométricas
georeferenciadas.
Foram levantadas, mapeadas e sistematizadas informações de estações pluviométricas e
fluviométricas que constam do Sistema de Informações Hidrológicas (Hidroweb) da Agência
Nacional das Águas (ANA).
Foram listadas 19 estações fluviométricas na bacia do rio Itabapoana, cuja relação é
apresentada na Tabela 30, as quais estão representadas no Mapa de Estações Fluviométricas.
A legenda referente ao tipo de estação segue a seguinte definição:
• F – indica estação com escala para observação do nível d´água ;
• R – indica estação com registrador (linígrafo);
• D – indica que na estação são efetuadas medições de descarga líquida;
• S – indica estação com medição de descarga sólida;
• Q – indica estação de qualidade de água;
• T – indica estação telemétrica.
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TABELA 30: Estações fluviométricas identificadas na bacia do rio Itabapoana.
Código da
Estação

Nome

57830000

Ponte do Itabapoana

57725000

Divisa

57720000

Tipo

Curso d’Água

FFrDQ Rio Itabapoana

Município

Estado

Latitude

Longitude

Período de Dados
Disponível

Área de Drenagem
2
km

Mimoso do Sul

ES

-21 12 00

- 41 27 00

1930

responsável

operadora

2005

2769

ANA

CPRM

F

Rio Preto

Dores do Rio Preto

ES

-20 41 19

- 41 50 57

1960

1965

-

DNOS

DNOS

Dores do Rio Preto

FDQ

Rio Preto

Dores do Rio Preto

ES

-20 41 09

- 41 50 46

1978

-

234

ANA

CPRM

57700000

Caiana

FDQ

Rio São João

Caiana

MG

-20 42 00

-41 55 00

1977

1978

419

ANA

CPRM

57740000

Guaçuí

FDQ

Rio do Veado

Guaçuí

ES

-20 46 25

-41 40 54

1978

-

413

ANA

CPRM

57760080

UHE Rosal

FDT

Rio Itabapoana

B.J. de Itabapoana

RJ

-20 55 02

-41 43 17

1931

2007

1760

57750100

UHE Rosal Montante 1

FDT

Rio Itabapoana

B.J. de Itabapoana

RJ

-20 51 00

-41 44 00

2002

-

1712

Rosal

Rosal

57770000

São José do Calçado

FDQ

Rio Calçado

São José do Calçado

ES

-21 02 12

-41 39 08

1978

-

146

ANA

CPRM

57800000

Apiacá

FD

Rio Boa Visanta

Apiacá

ES

-21 12 00

-41 34 00

1962

1968

-

DNOS

DNOS

57776000

Rio Itabapoana

Rio Itabapoana

B.J. de Itabapoana

RJ

-

-

-

-

-

INEA

INEA

57880005

Biquinha

F

Rio Muqui do
Sul

Mimoso do Sul

ES

-21 04 00

-41 22 00

1953

1965

-

DNOS

DNOS

FDQ

Rio Muqui do
Sul

Mimoso do Sul

ES

-21 03 53

-41 21 45

1978

-

369

ANA

CPRM

ES

-21 06 00

-41 23 00

1953

1965

-

DNOS

DNOS

ELETROBRAS ELETROBRAS

57880000

Mimoso do Sul

57890000

Caixa d'água = Mimoso do
Sul

F

Rio Muqui do
Sul

Mimoso do Sul

57900000

Inhuma

F

Rio Muqui do
Sul

Mimoso do Sul

ES

-21 08 00

-41 20 00

1965

1965

-

DNOS

DNOS

58970000

Barra do Muriaé

F

Rio Muriaé

Muriaé

MG

-21 11 00

-41 22 00

1929

1942

-

ANA

ANA

57940000

Barra de Guarulhos

F

Rio Itabapoana

Presidente Kennedy

ES

-21 14 00

-41 10 00

1965

1965

-

DNOS

DNOS

57930000

Santa Cruz

FDSQ

Rio Itabapoana

ES

1969

2005

3620

ANA

CPRM

Campos

F

Lagoa Parabela

RJ

-21 13 19
-21 16
00

-41 18 29

59013500

Mimoso do Sul
Campos dos
Goytacazes

-41 18 00

1968

1970

-

DNOS

DNOS

57950000

Fazenda Julio Rocha

F

Rio Preto

Presidente Kennedy

ES

-21 09 00

-41 12 00

1950

1968

-

DNOS

DNOS

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 146

Foram listadas 19 estações pluviométricas na bacia do rio Itabapoana, cuja relação é
apresentada na Tabela 31, as quais estão representadas no Mapa de Estações Pluviométricas.
A legenda referente ao tipo de estação segue a seguinte definição:
• P – indica estação com pluviômetro;
• R – indica estação com registrador (pluviógrafo);
• E – indica estação com tanque evaporimétrico “A”;
• C – indica estação climatológica;
• T – indica estação telemétrica
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TABELA 31: Estações pluviométricas identificadas na área de influência do empreendimento.
Código da
Estação

Nome

Tipo

Município

Estado

Latitude

Longitude

Período de Dados
Disponível

Altitude
(m)

responsável

operadora

02041044

Caparão

PPRC

Caparão

MG

-20 31 00

-41 52 00

1972

843

INMET

INMET

02041005

Caiana

P

Caiana

MG

-20 41 38

-41 55 19

1939

747

ANA

CPRM

02041026

Caiana (DNOS)

P

Caiana

MG

-20 42 00

-41 55 00

1960

02041014

Dores do Rio Preto

P

Dores do Rio Preto

ES

-20 41 09

-41 50 46

1948

02041029

Dores do Rio Preto

P

Guaçui

ES

-20 42 00

-41 50 00

1960

02041042

São João das Fronteiras

Caiana

MG

02041028

Gauçui

P

Guaçui

ES

-20 46 00

-41 41 00

1960

02041046

Varre-Sai

P

Natividade

RJ

-20 55 51

-41 51 00

02041052

UHE Rosal Montante 1

PT

B.J. de Itabapoana

RJ

-20 51 00

02041054

UHE Rosal Jusante

PT

B.J. de Itabapoana

RJ

02141016

São José do Calçado

P

São José do Calçado

02141036

São José do Calçado

P

São José do Calçado

02141077

UHE Franca Amaral Jusante

P

02041015

Fazenda Monte Alegra

02141015

1965
772
1965

DNOS

DNOS

ANA

CPRM

DNOS

DNOS

ANA
586

DNOS

DNOS

1967

650

ANA

CPRM

-41 44 00

2002

560

Rosal

Rosal

-20 58 00

-41 42 00

2002

362

Rosal

Rosal

ES

-21 02 12

-41 39 08

1952

150

ANA

CPRM

ES

-21 02 00

-41 39 00

1948

360

DNOS

DNOS

B.J. de Itabapoana

RJ

-21 04 36

-41 43 25

2001

Quanta

Quanta

P

Muqui

ES

-20 56 41

-41 24 03

1952

450

ANA

CPRM

Mimoso do Sul (DNOS)

P

Mimoso do Sul

ES

-21 03 53

-41 21 45

1953

67

02141010

Barra do Muriaé

P

Muriaé

MG

-21 43 00

-41 22 00

1935

ANA

ANA

02141014

Ponte de Itabapoana

P

Mimoso do Sul

ES

-21 12 22

-41 27 46

1937

59

ANA

CPRM

02141017

São José da Torres

P

Mimoso do Sul

ES

-21 03 45

-41 14 28

1947

120

ANA

CPRM

02140002

Barra do Itabapoana

PC

São João da Barra

RJ

-21 18 00

-40 59 00

1922

22

INMET

INMET
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1965

1965

1941

1963

83. Identificar, caracterizar e mapear, todos os empreendimentos hidrelétricos
inventariados, em planejamento, construção ou operação na bacia hidrográfica do
rio Itabapoana.
Os empreendimentos hidrelétrios inventariados em planejamento, construção e operação na
bacia do rio Itabapoana estão listados abaixo e apresentados no Mapa de Empreendimentos
em Operação e Planejamento na Bacia do Rio Itabapoana (Capítulo Mapas – Volume II).

1) PCH Pirapetinga
Coordenadas geográficas do eixo do barramento: 21° 06’ 25”de Latitude Sul e 41° 43’ 39” de
Longitude Oeste;
Proprietário: Rio PCH I S.A.;
Potância: 20.000,0 KW;
Nível d’água mínimo normal a montante: 152,0 m;
Nível d’água máximo normal a montante: 152,0 m;
Nível d’água máximo maximorum a montante: 155,5 m;
Área inundada do reservatório no nível d’água máximo normal: 0,4 km2;
Volume do reservatório no nível d’água máximo normal: 0,75 hm3;
Altura máxima da barragem: 15,0 m;
Vazão máxima turbinada: 47,4 m3/s;
Vazão de dimensionamento do vertedouro: 879 m³/s.
Situação: Outorgada
Municípios: Bom Jesus do Itabapoana e (RJ) São José do Calçados (ES)

2) PCH Pedra do Garrafão
Coordenadas geográficas do eixo do barramento: 21° 11’ 55” de Latitude Sul e 41° 22’ 32”de
Longitude Oeste;
Poprietário: Rio PCH I S.A.;
Potância: 19.000,0 KW;
Nível d’água mínimo normal a montante: 49,5 m;
Nível d’água máximo normal a montante: 49,5 m;
Nível d’água máximo Maximo a montante: 51,0 m;
Área inundada do reservatório no nível d’água máximo normal: 2,71 km2;
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Volume do reservatório no nível d’água máximo normal: 10,8 hm3;
Altura máxima da barragem: 14,5 m;
Vazão máxima turbinada: 61,4 m³/s;
Vazão de dimensionamento do vertedouro:1.013 m³/s.
Municípios: Campos dos Goytacazes - RJ e Mimoso do Sul - ES

3) Hidrelétrica PCH Calheiros
Coordenadas geográficas: UTM SAD 69 Zona 23S 7672523
Potência: 19.000,00 KW
Proprietário: Eletroriver S/A.
Vazão nominal unitária: 5,78 m3/s
Situação: Outorgada
Município: São José do Calçado – ES

4) Hidrelétrica UHE Rosal
Coordenadas geográficas: (GMS): -20:58: 00; -41:42: 00.
Potência: 55.000,0 KW
Proprietária: Rosal Energia S/A.
Vazão nominal unitária: ND
Situação: Outorgada
Municípios: Bom Jesus do Itabapoana - RJ / Guaçuí - ES e São José do Calçado – ES
5) Hidrelétrica UHE Franca Amaral
Coordenadas geográficas: SAD 69 zona 24Sul X= 841008 e Y=7673450
Potencia: 4.500 KW
Proprietária: Quanta Geração S/A
Vazão nominal unitária: 10,2 m3/s
Situação: Outorgada
Municípios: São José do Calçado – ES / Bom Jesus do Itabapoana - RJ

6) UHE Nova Franco Amaral (em planejamento)
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Coordenadas geográficas: Sad 69 zona 24Sul x= 841008 e Y=7673450
Potência: 30.000,0 KW
NA Máximo Normal de Montante: 262,0m
NA Máximo Normal de Jusante: 152,0m
Queda bruta: 110,0m
Proprietário: Performance Centrais Hidrelétricas - PCH
Ano de inicio de operação: Não iniciado
Ano de inicio do projeto: 2001
Situação: Aproveitamento aprovado pela ANEEL, porém há um recurso do proprietário da UHE
Franca Amaral no judiciário.
7) Hidrelétrica PCH Saltinho (em planejamento)
Coordenadas geográficas: 21o 01' 25" S e 41o 43' 11" O.
Potencia: 7,5 MW
Proprietária: WEnergy Partipações S/A.
Vazão nominal unitária: 24,84 m3/s
Situação: Em Planejamento
Municípios: São José do Calçado - ES e Bom Jesus do Itabapoana - RJ.
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84. Apresentar a série de vazões médias mensais estabelecidas para cada local de
aproveitamento; o hidrograma do Rio Itabapoana dos períodos característicos de
cheia e estiagem; estudos de vazões extremas (vazões de projeto do vertedouro e
desvio do rio) e vazões sanitárias.
Adotou-se o posto UHE Rosal para a estimativa de vazões médias para o local do
empreendimento, por apresentar uma série de dados mais extensa. A série de vazões médias
mensais no local do empreendimento foi estimada através da fórmula abaixo, por simples
relação entre as áreas de drenagem (r = 2234/1731 = 1,29):

Q1 

A1
 Q2 , onde:
A2

A1 = área de drenagem do local da PCH Bom Jesus (2234 km2);
A2 = área de drenagem do posto da UHE Rosal (1731 km2)
Q1 = vazão no local da PCH Bom Jesus, em m3/s;
Q2 = vazão do posto da UHE Rosal, em m3/s.
A série de descargas médias mensais, no período de 1930 a 2007, assim estimada para a PCH
Bom Jesus, se encontra na Tabela 32 abaixo.
TABELA 32: Descargas médias mensais – PCH Bom Jesus.
Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

36,12
77,40
157,38
158,67
67,08
21,93
107,07
54,18
64,50
38,70
59,34
143,19
184,47
61,92
76,11
79,98
54,18
55,47
104,49
64,50

51,60
38,70
119,97
52,89
113,52
39,99
127,71
39,99
42,57
50,31
41,28
65,79
90,30
103,20
55,47
39,99
37,41
41,28
138,03
59,34

52,89
36,12
47,73
61,92
60,63
60,63
51,60
29,67
20,64
77,40
60,63
52,89
74,82
60,63
61,92
47,73
54,18
54,18
76,11
49,02

41,28
20,64
42,57
41,28
51,60
36,12
61,92
38,70
21,93
36,12
61,92
49,02
54,18
55,47
61,92
63,21
38,70
38,70
69,66
46,44

29,67
28,38
24,51
41,28
32,25
21,93
45,15
25,80
15,48
25,80
30,96
34,83
37,41
42,57
38,70
36,12
28,38
30,96
42,57
32,25

15,48
29,67
16,77
28,38
24,51
21,93
28,38
23,22
11,61
19,35
24,51
27,09
36,12
30,96
30,96
28,38
19,35
24,51
39,99
27,09

14,19
18,06
15,48
21,93
19,35
18,06
24,51
16,77
11,61
14,19
29,67
24,51
28,38
28,38
25,80
21,93
21,93
19,35
30,96
23,22

10,32
14,19
9,03
18,06
16,77
14,19
19,35
19,35
9,03
11,61
18,06
20,64
25,80
24,51
19,35
18,06
20,64
15,48
25,80
18,06

9,03
10,32
16,77
23,22
15,48
16,77
15,48
14,19
10,32
14,19
20,64
18,06
21,93
18,06
18,06
16,77
19,35
14,19
20,64
16,77
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Out

Nov

Dez

Méd.

25,80 52,89 92,88 36,01
11,61 45,15 68,37 33,22
50,31 113,52 199,95 67,83
21,93 33,54 50,31 46,12
18,06 25,80 45,15 40,85
24,51 30,96 45,15 29,35
23,22 41,28 109,65 54,61
19,35 38,70 52,89 31,07
11,61 15,48 32,25 22,25
20,64 67,08 50,31 35,48
32,25 32,25 67,08 39,88
27,09 42,57 152,22 54,83
42,57 34,83 110,94 61,81
15,48 25,80 52,89 43,32
19,35 46,44 69,66 43,65
24,51 30,96 59,34 38,92
28,38 43,86 77,40 36,98
16,77 33,54 112,23 38,06
29,67 45,15 72,24 57,94
21,93 52,89 70,95 40,21
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Ano

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

54,18
103,20
32,25
41,28
45,15
23,22
60,63
45,15
61,92
85,14
95,46
101,91
49,02
60,63
112,23
91,59
92,88
86,43
41,28
90,30
34,83
49,02
59,34
72,24
98,04
33,54
72,24
73,53
161,25
99,33
42,57
98,04
121,26
76,11
250,26
58,05
79,98
104,49
56,76
23,22
68,37
56,76
67,08
109,65

60,63
110,94
56,76
23,22
23,22
6,45
36,12
43,86
23,22
61,92
105,78
113,52
46,44
105,78
109,65
38,70
105,78
64,50
42,57
54,18
20,64
56,76
50,31
37,41
64,50
33,54
36,12
51,60
61,92
82,56
27,09
49,02
63,21
42,57
134,16
51,60
46,44
68,37
43,86
27,09
69,66
37,41
34,83
29,67

79,98
87,72
32,25
15,48
11,61
19,35
46,44
34,83
41,28
127,71
59,34
50,31
25,80
63,21
89,01
32,25
104,49
82,56
42,57
41,28
33,54
64,50
69,66
39,99
42,57
23,22
32,25
33,54
117,39
37,41
41,28
95,46
60,63
47,73
145,77
37,41
49,02
55,47
47,73
29,67
85,14
33,54
32,25
104,49

52,89
51,60
36,12
28,38
29,67
14,19
55,47
46,44
27,09
65,79
42,57
30,96
25,80
50,31
65,79
39,99
72,24
49,02
39,99
45,15
24,51
52,89
49,02
45,15
38,70
25,80
58,05
33,54
77,40
65,79
29,67
59,34
77,40
54,18
74,82
32,25
61,92
46,44
37,41
23,22
52,89
32,25
43,86
73,53

36,12
36,12
32,25
21,93
18,06
14,19
39,99
38,70
24,51
39,99
39,99
28,38
18,06
29,67
50,31
30,96
47,73
32,25
23,22
29,67
19,35
36,12
34,83
29,67
32,25
25,80
32,25
29,67
51,60
54,18
20,64
38,70
51,60
32,25
58,05
28,38
32,25
33,54
28,38
23,22
33,54
29,67
29,67
56,76

32,25
30,96
20,64
16,77
15,48
11,61
28,38
27,09
16,77
32,25
28,38
23,22
16,77
23,22
37,41
24,51
36,12
27,09
29,67
21,93
20,64
27,09
25,80
24,51
24,51
15,48
23,22
30,96
42,57
30,96
20,64
30,96
37,41
24,51
41,28
20,64
24,51
25,80
33,54
20,64
25,80
23,22
25,80
38,70

24,51
28,38
16,77
11,61
7,74
9,03
19,35
28,38
12,90
28,38
24,51
20,64
14,19
30,96
33,54
21,93
32,25
25,80
25,80
27,09
15,48
32,25
21,93
19,35
32,25
23,22
16,77
28,38
36,12
25,80
18,06
23,22
30,96
19,35
36,12
20,64
19,35
23,22
28,38
23,22
23,22
24,51
18,06
29,67

20,64
24,51
14,19
9,03
5,16
10,32
14,19
19,35
10,32
23,22
19,35
16,77
12,90
24,51
27,09
18,06
25,80
24,51
19,35
21,93
12,90
24,51
19,35
14,19
16,77
18,06
12,90
18,06
29,67
23,22
18,06
25,80
21,93
21,93
29,67
29,67
15,48
18,06
24,51
18,06
20,64
21,93
16,77
23,22

14,19
27,09
15,48
9,03
3,87
5,16
15,48
20,64
9,03
21,93
14,19
20,64
9,03
14,19
23,22
15,48
21,93
30,96
14,19
30,96
25,80
24,51
16,77
11,61
16,77
30,96
19,35
20,64
27,09
19,35
11,61
20,64
28,38
24,51
32,25
16,77
19,35
18,06
20,64
18,06
25,80
30,96
15,48
19,35
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Out

Nov

Dez

Méd.

15,48 14,19 46,44 37,63
21,93 42,57 60,63 52,14
14,19 34,83 56,76 30,21
7,74 12,90 23,22 18,38
7,74 32,25 37,41 19,78
7,74 27,09 70,95 18,28
15,48 33,54 125,13 40,85
25,80 39,99 38,70 34,08
18,06 60,63 72,24 31,50
19,35 37,41 56,76 49,99
15,48 23,22 32,25 41,71
27,09 45,15 107,07 48,81
10,32 23,22 16,77 22,36
33,54 49,02 79,98 47,09
46,44 77,40 63,21 61,28
30,96 73,53 72,24 40,85
16,77 41,28 69,66 55,58
42,57 33,54 52,89 46,01
29,67 63,21 83,85 37,95
39,99 76,11 56,76 44,61
43,86 132,87 127,71 42,68
32,25 51,60 77,40 44,08
36,12 49,02 54,18 40,53
29,67 38,70 63,21 35,48
25,80 81,27 72,24 45,47
42,57 56,76 99,33 35,69
25,80 73,53 86,43 40,74
32,25 32,25 68,37 37,73
23,22 50,31 65,79 62,03
20,64 27,09 60,63 45,58
23,22 118,68 79,98 37,63
19,35 23,22 59,34 45,26
65,79 83,85 132,87 64,61
32,25 46,44 72,24 41,17
37,41 55,47 70,95 80,52
14,19 30,96 46,44 32,25
19,35 47,73 101,91 43,11
23,22 46,44 46,44 42,46
33,54 49,02 55,47 38,27
25,80 47,73 72,24 29,35
29,67 37,41 46,44 43,22
36,12 73,53 65,79 38,81
15,48 16,77 42,57 29,89
19,35 24,51 42,57 47,62
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Ano
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mín.
Méd.
Max.

Jan

Fev

Mar

20,64 33,54 23,22
76,11 37,41 38,70
130,29 45,15 73,53
60,63 52,89 30,96
33,54 18,06 41,28
119,97 73,53 77,40
81,27 42,57 32,25
72,24 91,59 52,89
205,11 55,47 43,86
98,04 89,01 78,69
82,56 113,52 176,73
54,18 34,83 83,85
195,65 147,44 64,84
20,64
6,45 11,61
79,83 59,41 56,11
250,26 138,03 176,73

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

23,22
30,96
38,70
28,38
23,22
51,60
24,51
30,96
37,41
79,98
85,14
64,50
60,81
14,19
45,67
85,14

16,77
24,51
29,67
21,93
15,48
29,67
21,93
27,09
25,80
42,57
54,18
34,83
43,73
14,19
32,39
58,05

12,90
19,35
23,22
18,06
16,77
25,80
19,35
20,64
20,64
33,54
46,44
25,80
30,05
11,61
25,66
46,44

11,61
16,77
18,06
14,19
12,90
23,22
15,48
19,35
19,35
32,25
37,41
20,64
23,76
7,74
22,43
37,41

10,32
15,48
16,77
15,48
10,32
21,93
12,90
14,19
23,22
27,09
27,09
18,06
19,77
5,16
18,66
29,67

10,32
27,09
19,35
12,90
10,32
23,22
15,48
21,93
21,93
16,77
33,54
21,93
17,16
3,87
18,59
33,54

Out

Nov

15,48 59,34
23,22 65,79
23,22 30,96
18,06 50,31
18,06 51,60
20,64 54,18
21,93 74,82
19,35 52,89
19,35 37,41
23,22 28,38
27,09 87,72
38,70 77,40
20,30 29,23
7,74 12,90
24,91 47,76
65,79 132,87

Dez

Méd.

89,01
59,34
86,43
34,83
70,95
94,17
47,73
77,40
61,92
113,52
138,03
138,03
72,82
16,77
71,98
199,95

27,20
36,23
44,61
29,89
26,88
51,28
34,19
41,71
47,62
55,26
75,79
51,06
60,46
41,79

A tabela a seguir resume as principais características do regime do rio Itabapoana no local da
PCH Bom Jesus, com base na referida série, para o período de out/30 a dez/2007.
TABELA 33: Resumo das características mensais do rio Itabapoana.
Vazões Características no Aproveitamento de Itabapoana
no trecho da PCH Bom Jesus (m3/s)
Vazão Média de Longo Termo
41,79
Vazão Média Mensal Máxima
250,26
Vazão Média Mensal Mínima
3,87
Vazão Média Período Crítico (*):
33,39
Vazão de Permanência 95% - (Q95%)
13,97
(*) Período de junho de 1949 a novembro 1956
A Figura 36 apresenta a curva de permanência das vazões médias mensais no local da PCH
Bom Jesus, no período de 1930 a 2007 e a Figura 37, a curva de permanência para o período
crítico.
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PCH Bom Jesus - Curva de Permanência
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FIGURA 36: Curva de permanência das vazões médias mensais no local da PCH Bom Jesus
(período de 1930 a 2008).
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FIGURA 37: Curva de permanência das vazões médias mensais no local da PCH Bom Jesus
(período crítico).
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A tabela a seguir apresenta as vazões para o período completo e período crítico em relação à
permanência no tempo.

TABELA 34: Permanência no tempo x vazão para o período completo x vazão no período
crítico.
Permanência
no Tempo (%)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

3

Vazão (m /s)
104,14
78,74
68,58
59,69
53,34
48,46
41,91
38,10
35,56
31,75
29,21
26,67
25,40
22,86
21,59
19,05
17,78
15,24
13,97
3,81

Vazão
3
Período Crítico (m /s)
63,95
59,69
50,19
45,72
39,74
35,56
31,25
30,48
27,00
25,40
22,63
21,59
18,88
16,51
15,12
13,97
11,36
8,89
7,58
3,81

ESTUDO DE VAZÕES EXTREMAS
Depois de verificada a consistência dos dados entre os postos fluviométricos selecionados, foi
feita a relação entre as áreas de drenagem dos postos Ponte do Itabapoana, UHE Rosal e do
local do empreendimento, para se estimar a série de vazões médias diárias para a PCH Bom
Jesus.
Para a definição da vazão de projeto para o local da PCH Bom Jesus, foi feita a análise de
freqüência dos eventos máximos anuais, elaborando estudo para o Período Completo e
Período de Estiagem.
Para a realização da análise de freqüência dos eventos máximos anuais de vazão, foram
inicialmente apropriados, dos registros de médias diárias estimadas para o local do
empreendimento, os valores máximos observados em cada ano hidrológico.
A verificação da ocorrência de pontos atípicos muito altos ou muito baixos foi feita a partir da
elaboração do teste de presença de “Outliers” (pontos extremos), que podem influenciar
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(subestimando ou superestimando) a determinação dos parâmetros da distribuição de
probabilidades escolhida para caracterizar a amostra.
Na determinação destes pontos, utilizou-se o teste de Grubbs & Beck, que se resume no
cálculo dos limites superior e inferior, acima ou abaixo dos quais, de acordo com um nível de
significância adotado previamente de 10%, toda observação encontrada trata-se de uma
outlier.
_

Limite superior - X H  exp(Y  K N S )
_

Limite inferior - X L  exp(Y  K N S )
_

O valor de KN é função do tamanho da amostra, Y é a média e Sy o desvio padrão, ambos do
logaritmo Neperiano das observações.
K N  3,62201  6,28446 N

1

4

 2,499835 N

1

2

 0,491436 N

3

4

 0,037911N

Caso existam outliers, e se comprove que sejam realmente frutos de erros, as mesmas deverão
ser eliminadas para que não haja influência no estudo de probabilidades.
Foram verificados os ajustes de distribuições Exponencial e Gumbel, utilizando o software
ALEA–Análise de Freqüência Local de Eventos Anuais (NAGHETTINI E LIMA, 2001).
Após a elaboração das estatísticas de base e testes de hipóteses, plotou-se as curvas
cronológicas, os histogramas de freqüência e as observações em papel de probabilidade dos
eventos máximos para a região da PCH Bom Jesus.
A plotagem dessas figuras consiste na análise preliminar dos dados que fornece uma idéia
sobre a variabilidade e a forma com que os dados amostrais se apresentam, podendo-se tecer
as considerações sobre a variável hidrológica em estudo, obtidas através dos cálculos
elaborados anteriormente à materialização dos mesmos.
Os valores utilizados foram transferidos, juntamente com as probabilidades empíricas
respectivas, e se encontram relacionados na Tabela 35.
1-

Cálculo da Vazão de Projeto para Eventos Máximos - Período Completo

Entrada e Análise Inicial de Dados para a PCH Bom Jesus
Coeficiente da Fórmula de Cunnane: 0
Tamanho da amostra de dados: 75
TABELA 35: Dados e probabilidades empíricas
(Coeficiente da Fórmula de Cunnane: 0)
Data

Dados

Classificados

Prob. Empírica (%)

1931

184,82

508,86

1,32
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Data

Dados

Classificados

Prob. Empírica (%)

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

164,82
424,05
426,45
223,23
92,01
424,05
135,22
168,82
212,83
219,23
325,64
468,86
394,45
164,45
233,63
266,43
289,64
262,43
176,82
266,43
244,03
127,22
96,81
255,23
266,43
380,85
87,21
155,22
281,64
270,43
316,84
86,41
307,24
331,24
204,03
240,83
276,03
140,82
219,23
303,24
163,22
149,62
115,21
388,85

488,06
468,86
426,45
424,05
424,05
415,25
413,65
394,45
388,85
380,85
374,45
372,05
331,24
325,64
316,84
307,24
303,24
303,24
289,64
281,64
280,84
277,63
276,63
276,03
270,43
268,03
266,43
266,43
266,43
262,43
256,03
255,23
254,43
244,03
240,83
236,83
233,63
223,23
219,23
219,23
212,83
208,83
204,03
188,02

2,63
3,95
5,26
6,58
7,89
9,21
10,53
11,84
13,16
14,47
15,79
17,11
18,42
19,74
21,05
22,37
23,68
25
26,32
27,63
28,95
30,26
31,58
32,89
34,21
35,53
36,84
38,16
39,47
40,79
42,11
43,42
44,74
46,05
47,37
48,68
50
51,32
52,63
53,95
55,26
56,58
57,89
59,21
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Data

Dados

Classificados

Prob. Empírica (%)

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

208,83
178,42
167,22
413,65
167,22
256,03
185,62
254,43
236,83
508,86
175,22
280,84
277,63
121,62
74,69
180,82
172,82
188,02
276,63
174,42
268,03
488,06
118,41
144,82
184,02
128,82
372,05
415,25
374,45
303,24

185,62
184,82
184,02
180,82
178,42
176,82
175,22
174,42
172,82
168,82
167,22
167,22
164,82
164,45
163,22
155,22
149,62
144,82
140,82
135,22
128,82
127,22
121,62
118,41
115,21
96,81
92,01
87,21
86,41
74,69

60,53
61,84
63,16
64,47
65,79
67,11
68,42
69,74
71,05
72,37
73,68
75
76,32
77,63
78,95
80,26
81,58
82,89
84,21
85,53
86,84
88,16
89,47
90,79
92,11
93,42
94,74
96,05
97,37
98,68
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Estatísticas de Base
Máximo: 508,86
Mínimo: 74,69
Média: 243,0204
Mediana: 233,63
Desvio Padrão (s): 104,2097
- Coeficientes:
Coeficiente de Assimetria (Cs): 0,6316
Coeficiente de Curtose (Ck): 2,7594
Coeficiente de Variação (Cv): 0,4288
Testes de Hipóteses
- Independência (r de Spearman)
Estatística de Teste: 0,2748755
Valor p: 0,3928224
Os dados amostrais são independentes. Nível de significância de 5%.
- Homogeneidade (Wilcoxon/Mann-Whitney)
Estatística de Teste: 1491,5
Valor p: 0,1824365
A amostra de dados analisada é homogênea. Nível de significância de 5%.
Presença de Outliers (Grubbs & Beck)
Não foi identificada a presença de Outliers ao nível de significância de 10%.
Após a elaboração das estatísticas de base e testes de hipóteses, plotou-se a curva
cronológica, o histograma de freqüência e as observações em papel de probabilidade das
vazões máximas anuais estimadas para a região da PCH Bom Jesus, conforme mostrado na
Figura 38, Figura 39 e Figura 40, respectivamente.
Essas figuras auxiliam na análise preliminar da variabilidade e a forma com que os dados
amostrais se apresentam.
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FIGURA 38: Curva cronológica das vazões máximas anuais estimadas para a região da PCH Bom
Jesus.

FIGURA 39: Histograma de freqüência das vazões máximas anuais estimadas para a região da
PCH Bom Jesus.
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FIGURA 40: Observações em papel de probabilidade das vazões máximas anuais estimadas
para a região da PCH Bom Jesus.
Resultado dos Ajustes (Método dos Momentos)
Ajustes pela Distribuição Exponencial
T (anos)
10000
5000
1000
500
200
100
50
25
10
5
2

P (X<x)
0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,04
0,1
0,2
0,5

3

Quantis (m /s)
1098,62
1026,38
858,67
786,43
690,95
618,71
546,48
474,25
378,76
306,53
211,04

- Parâmetros Estimados:
Posição: 138,81
Escala: 104,21
- Testes de Hipóteses


Quiquadrado

Estatística de Teste: 15,425
Valor p: 0,0039
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A amostra não foi extraída de uma distribuição Exponencial com nível de significância de 5%.
 Kolmogorov-Smirnov
Estatística de Teste: 0,1467
Valor p: 0,0718
A amostra não foi extraída de uma distribuição Exponencial com nível de significância de 5%.
Ajustes pela Distribuição Gumbel
3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

10000
5000
1000
500
200
100
50
25
10
5
2

0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,04
0,1
0,2
0,5

944,48
888,15
757,35
700,99
626,42
569,89
513,16
456,01
378,97
317,99
225,9

- Parâmetros Estimados:
Posição: 196,12
Escala: 81,25
- Testes de Hipóteses


Quiquadrado

Estatística de Teste: 8,1005
Valor p: 0,088
A amostra foi extraída de uma distribuição Gumbel com nível de significância de 5%.


Kolmogorov-Smirnov

Estatística de Teste: 0,0821
Valor p: 0,675
A amostra foi extraída de uma distribuição Gumbel com nível de significância de 5%.
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FIGURA 41: Ajuste de Distribuição Gumbel.
Escolha do ajuste
O manual de “Diretrizes para Estudos e Projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas –
Eletrobrás” estipula a escolha da distribuição Exponencial sempre que a assimetria da amostra
for superior a 1,5. Para o valor da assimetria da amostra menor que 1,5, é adotada a
distribuição Gumbel.
Neste caso, pelo coeficiente de assimetria ser inferior a 1,5, foi adotada a distribuição Gumbel
para o ajuste. De acordo com o mesmo, a vazão estimada e seu respectivo tempo de retorno
é:
TR 1000 anos = 757,35 m3/s
2-

Cálculo da Vazão de Projeto para Eventos Máximos - Período Seco

Entrada e Análise Inicial de Dados para a PCH Bom Jesus
Variável analisada: Vazão (m³/s)
Período de Retorno: Máximos Anuais – Período Seco
Coeficiente da Fórmula de Cunnane: 0
Tamanho da amostra de dados: 75
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TABELA 36: Dados e probabilidades empíricas.
(Coeficiente da Fórmula de Cunnane: 0)
Data
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
PCH Bom Jesus
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Dados
50,01
32,24
41,53
77,53
63,05
55,45
136,82
50,89
26,08
53,61
121,62
89,61
80,81
96,81
99,21
94,41
62,09
50,89
108,81
66,09
83,21
74,33
44,01
56,41
54,49
22,24
119,21
72,17
47,37
132,82
68,09
54,49
34,48
77,53
97,61
57,29
112,81
79,69
71,13
65,05

Classificados
208,83
178,42
168,82
143,22
140,82
136,82
132,82
126,42
121,62
119,21
112,81
108,81
106,41
99,21
97,61
96,81
94,41
90,41
90,41
89,61
83,21
80,81
79,69
78,73
77,53
77,53
76,41
76,41
74,33
74,01
73,05
72,73
72,17
71,13
70,09
68,09
66,09
65,05
63,05
63,05

Prob. Empírica (%)
1,32
2,63
3,95
5,26
6,58
7,89
9,21
10,53
11,84
13,16
14,47
15,79
17,11
18,42
19,74
21,05
22,37
23,68
25
26,32
27,63
28,95
30,26
31,58
32,89
34,21
35,53
36,84
38,16
39,47
40,79
42,11
43,42
44,74
46,05
47,37
48,68
50
51,32
52,63
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Data
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Dados
36,8
76,41
61,13
63,05
47,61
56,41
178,42
56,41
73,05
140,82
34,8
70,09
208,83
76,41
74,01
78,73
143,22
58,01
53,93
32,16
48,41
72,73
90,41
106,41
48,41
90,41
49,93
54,33
43,21
53,53
30,48
41,13
44,01
168,82
126,42

Classificados
62,09
61,13
58,01
57,29
56,41
56,41
56,41
55,45
54,49
54,49
54,33
53,93
53,61
53,53
50,89
50,89
50,01
49,93
48,41
48,41
47,61
47,37
44,01
44,01
43,21
41,53
41,13
36,8
34,8
34,48
32,24
32,16
30,48
26,08
22,24

Prob. Empírica (%)
53,95
55,26
56,58
57,89
59,21
60,53
61,84
63,16
64,47
65,79
67,11
68,42
69,74
71,05
72,37
73,68
75
76,32
77,63
78,95
80,26
81,58
82,89
84,21
85,53
86,84
88,16
89,47
90,79
92,11
93,42
94,74
96,05
97,37
98,68

Estatísticas de Base
Máximo: 208,83
Mínimo: 22,24
Média: 74,2791
Mediana: 65,05
Desvio Padrão (s): 36,448
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- Coeficientes:
Coeficiente de Assimetria (Cs): 1,4252
Coeficiente de Curtose (Ck): 5,3257
Coeficiente de Variação (Cv): 0,4907
Testes de Hipóteses
- Independência (r de Spearman)
Estatística de Teste: 1,367249
Valor p: 8,937662E-02
Os dados amostrais são independentes. Nível de significância de 5%.
- Homogeneidade (Wilcoxon/Mann-Whitney)
Estatística de Teste: 1450
Valor p: 0,3204944
A amostra de dados analisada é homogênea. Nível de significância de 5%.
Presença de Outliers (Grubbs & Beck)
Não foi identificada a presença de Outliers ao nível de significância de 10%.
A Figura 42, Figura 43 e Figura 44 mostram, respectivamente, a curva cronológica, o
histograma de freqüência e as observações em papel de probabilidade das vazões máximas
anuais estimadas para a região da PCH Bom Jesus, para o período de estiagem.

FIGURA 42: Curva cronológica das vazões máximas anuais estimadas para a região da PCH Bom
Jesus – período de estiagem.
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FIGURA 43: Histograma de freqüência das vazões máximas anuais estimadas para a região da
PCH Bom Jesus – período de estiagem.

FIGURA 44: Observações em papel de probabilidade das vazões máximas anuais estimadas
para a região da PCH Bom Jesus – período de estiagem.
Resultado dos Ajustes (Método dos Momentos)
Ajustes pela Distribuição Exponencial
3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

10000
5000
1000
500
200
100
50

0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02

373,53
348,27
289,6
264,34
230,94
205,68
180,42
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3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

25
10
5
2

0,04
0,1
0,2
0,5

155,15
121,76
96,49
63,09

- Parâmetros Estimados:
Posição: 37,83
Escala: 36,45
- Testes de Hipóteses


Quiquadrado

Estatística de Teste: 1,004
Valor p: 0,9092
A amostra foi extraída de uma distribuição Exponencial com nível de significância de 5%.


Kolmogorov-Smirnov

Estatística de Teste: 0,1067
Valor p: 0,3426
A amostra foi extraída de uma distribuição Exponencial com nível de significância de 5%.

FIGURA 45: Ajuste de Distribuição Exponencial.
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Ajustes pela Distribuição Gumbel
3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

10000
5000
1000
500
200
100
50
25
10
5
2

0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,04
0,1
0,2
0,5

319,62
299,92
254,17
234,46
208,37
188,6
168,76
148,77
121,83
100,5
68,29

- Parâmetros Estimados:
Posição: 57,88
Escala: 28,42
- Testes de Hipóteses


Quiquadrado

Estatística de Teste: 2,5454
Valor p: 0,6365
A amostra foi extraída de uma distribuição Gumbel com nível de significância de 5%.


Kolmogorov-Smirnov

Estatística de Teste: 0,08
Valor p: 0,7056
A amostra foi extraída de uma distribuição Gumbel com nível de significância de 5%.
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FIGURA 46: Ajuste de Distribuição Gumbel.
Escolha do ajuste
De acordo com o ajuste de distribuição Gumbel a vazão correspondente ao tempo de retorno
de 10 anos é de 121.83 m3/s e tempo de retorno de 25 anos é de 148,77 m3/s, ambos para
período seco.
3-

Estudo de Vazões Mínimas Anuais

Período Completo
Entrada e Análise Inicial de Dados para a PCH Bom Jesus
Variável analisada: Vazão (m³/s)
Período de Retorno: Mínimos Anuais
Coeficiente da Fórmula de Cunnane: 0
Tamanho da amostra de dados: 73
TABELA 37: Dados e probabilidades empíricas.
(Coeficiente da Fórmula de Cunnane: 0)
Data
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Dados
4,97
4,97
6,29
12,48
10,16
7,37
10,64
9,76
4,66
6,64

Classificados
18,08
16,72
16,48
16,48
15,44
15,44
15,44
14,8
14,32
13,84

Prob. Empírica(%)
1,35
2,7
4,05
5,41
6,76
8,11
9,46
10,81
12,16
13,51
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Data
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Dados
12,48
12,48
15,44
11,52
10,64
11,52
11,52
8,16
13,44
11,52
7,37
13,44
8,16
4,97
4,97
11,52
5,94
9,76
8,96
10,64
5,94
8,96
15,44
8,96
12,48
16,48
9,36
16,48
9,36
15,44
10,64
8,96
8,08
9,84
9,12
9,52
14,8
12,24
7,1
13,04
18,08
13,84
14,32
7,75

Classificados
13,84
13,44
13,44
13,44
13,12
13,04
12,64
12,64
12,48
12,48
12,48
12,48
12,24
12,24
11,84
11,52
11,52
11,52
11,52
11,52
11,44
11,2
10,64
10,64
10,64
10,64
10,16
9,84
9,76
9,76
9,52
9,44
9,36
9,36
9,12
9,12
8,96
8,96
8,96
8,96
8,8
8,16
8,16
8,08

Prob. Empírica(%)
14,86
16,22
17,57
18,92
20,27
21,62
22,97
24,32
25,68
27,03
28,38
29,73
31,08
32,43
33,78
35,14
36,49
37,84
39,19
40,54
41,89
43,24
44,59
45,95
47,3
48,65
50
51,35
52,7
54,05
55,41
56,76
58,11
59,46
60,81
62,16
63,51
64,86
66,22
67,57
68,92
70,27
71,62
72,97
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Data
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Dados
9,12
8,8
11,84
6,18
13,44
16,72
11,2
13,84
7,02
13,12
12,64
11,44
7,36
7,02
6,07
6,7
9,44
12,24
12,64

Classificados
7,75
7,37
7,37
7,36
7,1
7,02
7,02
6,7
6,64
6,29
6,18
6,07
5,94
5,94
4,97
4,97
4,97
4,97
4,66

Prob. Empírica(%)
74,32
75,68
77,03
78,38
79,73
81,08
82,43
83,78
85,14
86,49
87,84
89,19
90,54
91,89
93,24
94,59
95,95
97,3
98,65

Ajustes de Distribuição
Para a verificação dos ajustes de distribuição foi utilizado o software ALEA – Análise de
Freqüência Local de Eventos Anuais (NAGHETTINI E LIMA, 2001).
Estatísticas de Base
Máximo: 18,08
Mínimo: 4,66
Média: 10,3486
Mediana: 10,16
Desvio Padrão (s): 3,2674

- Coeficientes:
Coeficiente de Assimetria (Cs): 0,1957
Coeficiente de Curtose (Ck): 2,3519
Coeficiente de Variação (Cv): 0,3157
Testes de Hipóteses
- Independência (r de Spearman)
Estatística de Teste: 1,542791
Valor p: 6,502946E-02
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Os dados amostrais são independentes. Nível de significância de 5%.
- Homogeneidade (Wilcoxon/Mann-Whitney)
Estatística de Teste: 1216,5
Valor p: 0,1011256
A amostra de dados analisada é homogênea. Nível de significância de 5%.
Presença de Outliers (Grubbs & Beck)
Foi identificada a presença de dois “Outliers” nos anos de 1955 e 1956 ao nível de significância
de 10%. Os mesmos foram eliminados para que não haja influência no estudo de
probabilidades.
A curva cronológica, o histograma de freqüência e as observações em papel de probabilidade
das vazões mínimas anuais estimadas para a região da PCH Bom Jesus, são mostradas na
Figura 47, Figura 48 e Figura 49, respectivamente.

FIGURA 47: Curva cronológica das vazões mínimas anuais estimadas para a região da PCH Bom
Jesus.
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FIGURA 48: Histograma de freqüência das vazões mínimas anuais estimadas para a região da
PCH Bom Jesus.

FIGURA 49: Observações em papel de probabilidade das vazões mínimas anuais estimadas
para a região da PCH Bom Jesus.
Resultado dos Ajustes (Método dos Momentos)
Ajustes pela Distribuição Weibull
3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

100
80
60
50
40
30

0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01

3,1
3,3
3,59
3,78
4,03
4,38
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3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

20
15
10
5
2

0,02
0,04
0,1
0,2
0,5

4,93
5,37
6,06
7,5
10,36

- Parâmetros Estimados:
Posição: 11,5
Escala: 3,51
- Testes de Hipóteses


Quiquadrado

Estatística de Teste: 3,9703
Valor p: 0,41
A amostra foi extraída de uma distribuição Weibull com nível de significância de 5%.


Kolmogorov-Smirnov

Estatística de Teste: 0,0573
Valor p: 0,9655
A amostra foi extraída de uma distribuição Weibull com nível de significância de 5%.

FIGURA 50: Ajuste de Distribuição Weibull.
Ajustes pela Distribuição Gumbel
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3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

100
80
60
50
40
30
20
15
10
5
2

0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,04
0,1
0,2
0,5

0,1
0,68
1,41
1,88
2,46
3,2
4,25
5,01
6,09
8
10,89

- Parâmetros Estimados:
Posição: 11,82
Escala: 2,55
- Testes de Hipóteses


Quiquadrado

Estatística de Teste: 55,9476
Valor p: 0
A amostra não foi extraída de uma distribuição Gumbel com nível de significância de 5%.


Kolmogorov-Smirnov

Estatística de Teste: 0,1244
Valor p: 0,1942
A amostra foi extraída de uma distribuição Gumbel com nível de significância de 5%.
Escolha do ajuste
A distribuição Gumbel teve a amostra rejeitada no teste de aderência.
De acordo com o ajuste de distribuição Weibull, a vazão mínima correspondente ao tempo de
retorno de 10 anos é de 6,06 m3/s.
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4- Estudo para determinação da Q7,10
A vazão de referência Q7,10 representa a vazão mínima de duração de 7 dias em um período de
retorno de 10 anos.
Para determinação da Q7,10 foram utilizados os dados da série de vazões mínimas médias
diárias estimadas para o local do empreendimento através da correlação do posto UHE Rosal e
a área do empreendimento. A partir desses dados foram calculadas as vazões mínimas médias
diárias para o local do empreendimento.
De posse desses dados, calculou-se as médias a cada 7 dias para cada ano e, assim, elaborouse série histórica com os valores mínimos de 7 dias de cada ano.
Depois de ordenados, os dados da série elaborada conforme citado anteriormente, foram
testados nos ajustes de distribuição de probabilidade de eventos mínimos para Gumbel e
Weibull, conforme descrito abaixo.
Entrada e Análise Inicial de Dados para a PCH Bom Jesus
Variável analisada: Vazão (m³/s)
Período de Retorno: Q7,10
Coeficiente da Fórmula de Cunnane: 0
Tamanho da amostra de dados: 73
TABELA 38: Dados e probabilidades empíricas.
(Coeficiente da Fórmula de Cunnane: 0)
Data
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Dados
4,97
4,97
6,29
12,48
10,16
7,37
10,64
9,76
4,66
6,64
12,48
12,48
15,44
11,52
10,64
11,52
11,52
8,16
13,44

Classificados
18,08
16,78
16,72
16,48
15,44
15,44
15,44
14,8
14,32
13,84
13,84
13,44
13,44
13,44
13,12
13,04
12,64
12,48
12,48

Prob. Empírica (%)
1,35
2,7
4,05
5,41
6,76
8,11
9,46
10,81
12,16
13,51
14,86
16,22
17,57
18,92
20,27
21,62
22,97
24,32
25,68
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Data
1950
1951
1952
1953
1954
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Dados
11,52
7,37
13,44
8,16
4,97
4,97
11,52
5,94
9,76
8,96
10,64
5,94
8,96
15,44
8,96
12,48
16,48
9,36
16,78
9,36
15,44
10,64
8,96
8,08
9,84
9,12
9,52
14,8
12,24
7,1
13,04
18,08
13,84
14,32
7,75
9,12
8,8
11,84
6,18
13,44
16,72
11,2
13,84
7,02

Classificados
12,48
12,48
12,24
12,24
12,24
11,84
11,52
11,52
11,52
11,52
11,52
11,44
11,2
10,64
10,64
10,64
10,64
10,4
10,16
9,84
9,76
9,76
9,52
9,36
9,36
9,12
9,12
8,96
8,96
8,96
8,96
8,8
8,4
8,4
8,16
8,16
8,08
7,86
7,75
7,37
7,37
7,36
7,1
7,02

Prob. Empírica (%)
27,03
28,38
29,73
31,08
32,43
33,78
35,14
36,49
37,84
39,19
40,54
41,89
43,24
44,59
45,95
47,3
48,65
50
51,35
52,7
54,05
55,41
56,76
58,11
59,46
60,81
62,16
63,51
64,86
66,22
67,57
68,92
70,27
71,62
72,97
74,32
75,68
77,03
78,38
79,73
81,08
82,43
83,78
85,14
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Data
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Dados
13,12
12,64
11,44
7,36
8,4
8,4
7,86
10,4
12,24
12,24

Classificados
6,64
6,29
6,18
5,94
5,94
4,97
4,97
4,97
4,97
4,66

Prob. Empírica (%)
86,49
87,84
89,19
90,54
91,89
93,24
94,59
95,95
97,3
98,65

Ajustes de Distribuição
Para a verificação dos ajustes de distribuição foi utilizado o software ALEA – Análise de
Freqüência Local de Eventos Anuais (NAGHETTINI E LIMA, 2001).
Estatísticas de Base
Máximo: 18,08
Mínimo: 4,66
Média: 10,4271
Mediana: 10,4
Desvio Padrão (s): 3,2072
- Coeficientes:
Coeficiente de Assimetria (Cs): 0,2026
Coeficiente de Curtose (Ck): 2,478
Coeficiente de Variação (Cv): 0,3076
Testes de Hipóteses
- Independência (r de Spearman)
Estatística de Teste: 1,114077
Valor p: 0,1362136
Os dados amostrais são independentes. Nível de significância de 5%.
- Homogeneidade (Wilcoxon/Mann-Whitney)
Estatística de Teste: 1205
Valor p: 8,043683E-02
A amostra de dados analisada é homogênea. Nível de significância de 5%.
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Presença de Outliers (Grubbs & Beck)
Foi identificada a presença de dois “Outliers” nos anos de 1955 e 1956 ao nível de significância
de 10%. Os mesmos foram eliminados para que não haja influência no estudo de
probabilidades.
A curva cronológica, o histograma de freqüência e as observações em papel de probabilidade
das vazões mínimas anuais estimadas para a região da PCH Bom Jesus, são mostradas na
Figura 51, Figura 52 e Figura 53, respectivamente.

FIGURA 51: Curva cronológica das vazões mínimas anuais estimadas para a região da PCH Bom
Jesus.

FIGURA 52: Histograma de freqüência das vazões mínimas anuais estimadas para a região da
PCH Bom Jesus.
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FIGURA 53: Observações em papel de probabilidade das vazões mínimas anuais estimadas
para a região da PCH Bom Jesus.
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Resultado dos Ajustes (Método dos Momentos)
Ajustes pela Distribuição Weibull
3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

100
80
60
50
40
30
20
15
10
5
2

0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,04
0,1
0,2
0,5

3,24
3,44
3,73
3,93
4,18
4,53
5,08
5,52
6,2
7,64
10,45

- Parâmetros Estimados:
Posição: 3,61
Escala: 11,57
- Testes de Hipóteses


Quiquadrado

Estatística de Teste: 3,5198
Valor p: 0,4749
A amostra foi extraída de uma distribuição Weibull com nível de significância de 5%.


Kolmogorov-Smirnov

Estatística de Teste: 0,0526
Valor p: 0,9852
A amostra foi extraída de uma distribuição Weibull com nível de significância de 5%.
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FIGURA 54: Ajuste de Distribuição Weibull.
Ajustes pela Distribuição Gumbel
3

T (anos)

P (X<x)

Quantis (m /s)

100
80
60
50
40
30
20
15
10
5
2

0,0001
0,0002
0,001
0,002
0,005
0,01
0,02
0,04
0,1
0,2
0,5

0,1
0,68
1,41
1,88
2,46
3,2
4,25
5,01
6,09
8
10,89

- Parâmetros Estimados:
Posição: 11,82
Escala: 2,55
- Testes de Hipóteses


Quiquadrado

Estatística de Teste: 55,9476
Valor p: 0
A amostra não foi extraída de uma distribuição Gumbel com nível de significância de 5%.
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Kolmogorov-Smirnov

Estatística de Teste: 0,1244
Valor p: 0,1942
A amostra não foi extraída de uma distribuição Gumbel com nível de significância de 5%.
Escolha do ajuste
A distribuição Gumbel teve a amostra rejeitada no teste de aderência.
De acordo com o ajuste de distribuição Weibull a vazão da Q7,10 é de 6,2 m3/s.
Na Figura 55 está representado o hidrograma do rio Itabapoana nos períodos de cheia (azul) e
estiagem (vermelho), com os respectivos valores de vazão mínima, máxima e média por mês.
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FIGURA 55: Hidrograma do Rio Itabapoana nos períodos de cheia (azul) e estiagem (vermelho).
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85. Avaliar o comportamento hidrológico do curso d’água considerando a
intervenção dos empreendimentos nesse regime, bem como sua influência nos
demais usos desse recurso. Nesse item deverá ser relacionado a regra de operação
dos empreendimentos as eventuais alterações nos níveis d’água na barragem, a
montante (remanso) e a jusante dessa. Caso esteja prevista operação de ponta e/ou
deplecionamento do reservatório, associar as alterações dos níveis d’água,
observando as variações horárias, diárias e sazonais.
Não estão previstas mudanças no comportamento hidrológico do curso d'água, tampouco
influência do empreendimento nos demais usos desse recurso. Todavia é preciso salientar que,
com a instalação da PCH Bom Jesus, pode haver interferência sobre o uso recreativo e de lazer,
notadamente no trecho de suas instalações.
Também é preciso considerar que a PCH Bom Jesus está localizada a montante das cidades de
Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana - que fazem uso das águas do sistema pra
abastecimento da população -, e que qualquer interferência sobre a qualidade da água terá
um impacto negativo para o uso desse recurso.
A operação da PCH Bom Jesus será a fio d´água, pois o reservatório tem área mínima, não
ultrapassando o nível de cheia do rio. Conforme já descrito no capítulo 2 deste estudo, será
implantado no leito do rio um muro de concreto desde a soleira, na El. 98,5m, com altura
média de 3m, com a finalidade de direcionar as águas a serem turbinadas para a tomada
d’água. O excesso de descarga passará por sobre o muro e escoará pelo leito natural do rio.
Considerando as reduzidas dimensões dessa estrutura e as grandes vazões do rio Itabapoana,
as descargas em excesso serão imediatamente vertidas por sobre a estrutura tão logo ela vá
ficando pronta. Portanto, o tempo de enchimento é praticamente nulo, a operação é de usina
a fio d’água e não haverá a possibilidade de controle do nível d’água do rio.
Consequentemente, o tempo de retenção (aproximadamente 5 minutos) e os efeitos de
remanso são desprezíveis.
Não estão previstas operações de ponta e/ ou deplecionamento do reservatório neste
empreendimento.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 186

86. Apresentar as estruturas e instrumentos de extravasamento e de manutenção e
monitoramento da vazão para o trecho das PCHs que terão restrição de vazão.
O vertedouro de uma barragem pode ser definido como uma estrutura hidráulica utilizada
para diferentes finalidades, como medição e controle de vazão, sendo estes os principais usos.
Quando o objetivo é a medição de vazão, uma geometria bastante empregada é a triangular
de parede delgada, embora possam ser empregadas as formas retangular, semicircular, entre
outras.
Em barragens, o excesso de água deve ser descarregado para jusante de forma segura. Isto
pode ser feito de diferentes formas, sendo a principal delas com o uso de vertedoresextravasores. O vertedor é essencialmente um orifício sem a parte superior. Assim,
vertedores-extravasores possuem uma parte inicial que é o vertedor propriamente dito, e
às vezes é seguido de um canal (normalmente bastante inclinado) que possibilita o
escoamento da água até a bacia de dissipação.
Para PCH Bom Jesus, a estrutura de extravasamento, manutenção e monitoramento da vazão
será feito por um vertedouro (sem o extravasador). Segundo dados do projeto básico, a
estrutura tem uma capacidade de vazão de 290 m3/s (TR = 1000), está na cota 98,4 metros e
tem 40 metros de comprimento total, com um vão do mesmo tamanho.
Para controle de vazão, serão intalados orifícios circulares nas estruturas de derivação. Esses
orifícios serão revestidos por uma tubulação metálica cilíndrica envolvida no concreto e
colocada em posição horizontal (diretriz dos cilindros na horizontal). A tubulação deverão ter
suas linhas de centro a 1,5m de profundidade em relação ao nível d´'agua máximo normal do
reservatório, ou seja, a 1,5m abaixo da crista vertente. Essas estruturas se comportarão como
descarregadores de fundo de fluxo permanente com capacidades mínimas de descarga igual às
estabelecidas e mencionadas acima. A montante deverá ser instalada uma grade vertical para
evitar entupimentos dos descarregadores e para facilitar limpezas, se necessárias. As grades
verticais serão instaladas a montante do paramento de montante da estrutura de derivação e
serão compostas de três painéis: um painel paralelo à linha de centro da estrutura de
derivação distando desta 2m e outras duas outras perpendiculares a esta conectando o
primeiro painel ao paramento de montante da estrutura de derivação, formando uma gaiola
cilíndrica de lados de 2m de largura. A tubulação terá 0,8 m de diâmetro.
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87. Apresentar estudo identificando interferências do reservatório sobre as corredeiras e
lagoas marginais do rio Itabapoana.
Não são identificadas lagoas marginais neste trecho do rio Itabapoana.
Em relação à interferência sobre as corredeiras, o trecho de vazão reduzida (TVR) da PCH Bom
Jesus possui 935 m de extensão e situa-se em trecho de corredeira, onde, por sua vez, se dará
a redução de vazão. É apresentada a seguir uma tabela com as vazões médias mensais
histórica, sanitária, vertida e defluente. A vazão história significa vazão média mensal entre os
anos de 1931 a 2007. Vazão residual é a vazão sanitária constante, mantida pelo
empreendimento, e vazão vertida é aquela que passa sobre o muro-ala, que se soma com a
vazão sanitária gerando a vazão defluente. Os valores de TVR/ Histórica representam a
porcentagem de vazão que será mantida no TVR em relação à série histórica sem o
empreendimento.
Os estudos indicam que a vazão média no TVR será de 19% da vazão atual, após a entrada em
operação do empreendimento, com base no histórico de 1931 a 2007. Esta proporção varia de
8,0%, no período de estiagem, e 36,6% da vazão atual, no período de cheia.
Durante três meses do ano (abril a junho), no período de seca, a média da vazão vertida é igual
zero, mantendo a vazão defluente, que passa pela corredeira (TVR), igual à sanitária, de
2,61m3/s. Enquanto em Janeiro a vazão vertida chega 27,07m3/s gerando uma vazão de
defluente de 29,68m3/s (36,6% da vazão atual na corredeira).
Dessa forma, verifica-se uma alteração neste trecho de corredeira em relação a sua condição
natural. Prevê-se um aumento do DBO e consequente redução do OD, principalmente no
período de seca, como consequência da redução da vazão e aumento do tempo de residência
da água no trecho. Haverá a perda de habitas para fauna aquática uma vez que parte do leito
do rio, inclusive porções rochosas ficarão expostas e o fluxo de água ficará concentrado numa
menor área. Além disso, o impacto da redução de vazão provocará uma aletração negativa na
paisagem. No entanto, ressalta-se que o TVR apresenta relativamente uma pequena extensão
(935m) e o período crítico se dará durante os meses de seca.
VAZÕES MÉDIAS MENSAIS NA PCH BOM JESUS (BASE HISTORICO DE 1931 A 2007)
JAN
FEV MAR ABR MAI JUN
JUL
AGO
SET
OUT NOV DEZ MÉDIA
81,00 60,23 56,58 46,11 32,57 25,72 22,42 18,67 18,62 25,02 47,91 72,85 42,31
2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61
2,61
27,07 12,89 9,61 2,23 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,08 5,04 18,29 6,27

Vazão/ Mês
Histórica
Sanitária
Vertida
Defluente (TVR
total - sanitária + 29,68 15,50 12,22 4,84 2,61 2,61 2,61 2,64 2,66 2,69 7,65 20,90 8,88
vertida)
TVR / Histórica 36,6% 25,7% 21,6% 10,5% 8,0% 10,1% 11,6% 14,2% 14,3% 10,8% 16,0% 28,7% 21,0%
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6.1.3.2. Sedimentologia
88 - Apresentar um prognóstico das condições de retenção e alteração no transporte
de sedimento a partir da construção da barragem.
A estrutura de derivação e reservatório da PCH Bom Jesus é considerada de pequeno porte,
permitindo que a velocidade da água do rio seja praticamente a mesma da que se encontra em
condições naturais antes da instalação. Consequentemente, o transporte sólido permanecerá
estável. Além disso, a captação será em cota baixa, ligeiramente inferior à cota do leito do rio.
Dessa forma, o sedimento que não passar sobre a estrutura de derivação, entrará no canal de
adução e será transportado para jusante após ser turbinado.
Ademais, o reservatório é extremamente curto e, dado o seu volume e sua
profundidade pequenos, só poderá ser operado a fio d’água. Não há, portanto, possibilidade de
todos os sedimentos não serem descarregados para jusante.
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89. Apresentar o cálculo da vida útil do reservatório avaliando a sua viabilidade
ambiental e suas respectivas curvas cota/volume e área inundada.
A vida útil do reservatório é função dos sedimentos que são depositados no leito do rio
represado. Esse aspecto é importante se os sedimentos encontram águas paradas que
possibilitem a deposição. Como dito acima, não havendo condições para deposição de
sedimentos, a vida útil do reservatório é igual ao tempo em que a PCH operará. A vida útil não
será função de transporte sólido, mas sim do tempo de utilização da PCH. Usinas como essa
(por exemplo, a UHE Piabanha no rio Piabanha, situada em Areal, RJ) encontram-se em
operação há mais de 100 anos.

6.1.3.3. Águas Subterrâneas
90. Apresentar a macro-localização dos aquíferos presentes na AII e as características
hidrogeológicas.
Para os estudos dos recursos hídricos subterrâneos e hidrogeológicos, foram utilizados dados
do Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil, realizado pelo Serviço
Geológico Brasileiro (CPRM, 2007) buscando a identificação das unidades aquíferas regionais.
Foram consultados os bancos de dados de poços tubulares do Sistema de Informações de
Águas Subterrâneas (SIAGAS, 2011) e de Solicitação de Outorgas do Instituto Estadual do
Ambiente (INEA), buscando informações e localização de poços perfurados na bacia
hidrográfica do rio Itabapoana e seus usos preponderantes.
Também foram consultadas pesquisas e bibliografias específicas de trabalhos realizados na
área, tais como: Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS), Revista Técnica Água e
Meio Ambiente Subterrâneo e artigos da Revista Indexada Águas Subterrâneas.
A compilação e análise dos dados conseguidos objetivaram o conhecimento dos sistemas
hidrogeológicos locais, a partir da descrição e caracterização dos aquíferos existentes,
buscando o estabelecimento de fundamentos para o entendimento das variações de nível do
lençol freático, além de estudar a vulnerabilidade dos aquíferos quanto às plumas e fontes de
contaminação, principalmente em relação ao uso do solo na região da AII.
Os aspectos hidrogeológicos foram caracterizados, também, com base no mapeamento
geológico-estrutural realizado para o diagnóstico ambiental de Geologia Tectono-Estrutural e
Sedimentar deste relatório, discriminando-se os grupos de rochas cristalinas e rochas
sedimentares e metassedimentares, além das estruturas geológicas relativas às zonas de falhas
e fraturas locais, de acordo com o mapeamento geológico apresentado.
Características gerais dos sistemas aquíferos:
Um sistema aquífero é qualquer formação geológica porosa e permeável, em que os recursos
hídricos subterrâneos possam ser armazenados e onde ocorra a movimentação desta massa
hídrica sob ação de um diferencial de pressão hidrostática.
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Os sistemas hídricos subterrâneos são divididos basicamente em aquíferos confinados e livres.
Os aquíferos confinados estão limitados por duas camadas impermeáveis, onde a pressão da
câmara contendo água é maior que a da atmosfera, tendo sua recarga feita por meio de uma
zona limitada que fica em contato com a superfície. Já no aquífero livre, a camada da base é
impermeável, impedindo que as águas percolem o substrato rochoso adjacente.

O Mapa de Províncias Hidrogeológicas do Brasil (DNPM/CPRM, 1981) está subdividido em
diferentes Províncias Hidrogeológicas, a saber: Província Escudo Setentrional, Província
Amazonas, Província Escudo Central, Província Parnaíba, Província São Francisco, Província
Escudo Oriental, Província Paraná, Província Escudo Meridional, Província Centro-Oeste e
Província Costeira (FIGURA 21).
A Província Escudo Oriental, onde está alocada a AII da PCH Bom Jesus, é composta por duas
subprovíncias (Nordeste e Sudeste), onde predominam rochas cristalinas, sendo o meio
aquífero representado por fissuras e diáclases interconectadas resultantes dos esforços
tectônicos sofridos.
Apresenta em geral, potencial hidrogeológico muito fraco (Nordeste) ou fraco a médio
(Sudeste). Na subprovíncia Sudeste, as condições climáticas propiciam um manto de alteração
(ou de intemperismo) que pode atingir várias dezenas de metros de espessura, favorecendo
melhores condições hídricas subterrâneas, de modo qualitativo e quantitativo. Os poços desta
subprovíncia apresentam vazões médias da ordem de 10m³/h, com águas de boa qualidade
química, cujo limite econômico de perfuração dos poços situa-se entorno de 120 metros de
profundidade (CABRAL, 2008).
De acordo com o Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2007),
os sistemas aquíferos também podem ser subdivididos segundo a natureza do seu substrato
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rochoso e sua composição litológica. Estes podem ser fissurais, mistos ou porosos
(sedimentares).

FIGURA 56: Mapa de distribuição das províncias hidrogeológicas do Brasil. Fonte:
DNPM/CPRM, 1981.
SISTEMAS AQUÍFEROS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
Aquíferos Cristalinos (fissural)
Os aquíferos fissurais dos terrenos cristalinos – basicamente granitóides, gnaisses, migmatitos,
granulitos – apresentam baixa a muito baixa favorabilidade hidrogeológica, formando
reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena extensão.
Na AII da PCH Bom Jesus, que compreende parte da bacia hidrográfica do rio Itabapoana, este
sistema aquífero está representado pelos plútons magmáticos do Granito Morro do Coco
(Ey5); os granitóides da Suíte Desengano: Granito Serra da Concórdia (Ny2dsc) e das suítes
Angelim (Ny2a), e Bela Joana (Ny2b); e os gnaisses da Unidade Itaperuna (MNpit).
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A tendência desse tipo de aquífero é de apresentar menores possibilidades de formação de
reservatórios subterrâneos. São locais restritos às zonas fraturadas, ampliados em certos
trechos devido à associação com rochas porosas do manto de intemperismo. A porosidade
primária de suas rochas é quase nula, conferindo a eles uma permeabilidade extremamente
baixa com qualidade química das águas geralmente boa. A percolação de água ocorre,
essencialmente, nas zonas fraturadas, o que confere uma importância hidrogeológica relativa
pequena.
Os aquíferos cristalinos estão relacionados à caracterização da natureza e da quantidade de
suas fraturas, com água circulando apenas em fraturas abertas, falhas e diáclases. Tratam-se
de aquíferos descontínuos de potencial hidrogeológico local bastante irregular dependendo da
existência, da distribuição, do tamanho, da densidade e da interconectividade das fraturas.
Num local um poço pode fornecer excelente vazão e outro ao lado pode ser seco.
No caso da existência de grandes e profundas fraturas abertas, podem constituir aquíferos de
bom potencial hidrogeológico capaz de armazenar e circular água, especialmente nas bordas
dos maciços rochosos, onde ocorre o contato com o manto de intemperismo, e mesmo com
outras rochas de natureza diferente.
Os mantos de intemperismo e as coberturas colúvio-eluviais estabelecidas sobre essas rochas
podem armazenar, dependendo de suas espessuras, volumes de água que, eventualmente,
podem ser aproveitados em captações de poços pontuais. No entanto, a maior importância
dessas coberturas está no fato de funcionarem como áreas de recarga para o meio fraturado
subjacente. Do mesmo modo, as linhas de drenagem encaixadas em fraturas e diáclases são
fundamentais, juntamente com as coberturas aluvionares a elas associadas, para a
alimentação dos aquíferos cristalinos. Nos aquíferos localizados diretamente sobre o
embasamento cristalino, quando não há uma cobertura aluvionar presente, a capacidade de
armazenamento e as vazões são muito pequenas e a recarga pode ser mínima ou mesmo
desprezível em seguidos anos hidrológicos.
Em geral, as rochas cristalinas se alteram para solos com alto teor de argila, com
permeabilidade variando de moderada a baixa. Neste caso, o manto de alteração pode ser
desfavorável para a zona de recarga das águas subterrâneas, uma vez que as argilas agirão
como uma esponja, captando toda a água existente, não permitindo que estas percolem até as
zonas de fraturas e diáclases.
Estes solos argilosos, profundos e pouco permeáveis, quando predominantes, são capazes de
reter, fixar e eliminar poluentes diminuindo o risco de contaminar as águas subterrâneas.
Todavia, são desfavoráveis à recarga das águas subterrâneas. Podem armazenar muita água,
mas não a disponibilizam para circulação.
Já os solos residuais contendo baixo teor de argila, bastante espessos e com pedogênese
avançada, constituem-se normalmente, em bons aquíferos superficiais.

Aquíferos Mistos (poroso/fissural)
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Este domínio hidrogeológico envolve pacotes sedimentares (sem ou com muito baixo grau
metamórfico) onde ocorrem litologias com textura essencialmente arenosa, apresentando
pelitos e carbonatos no geral subordinados, e que tem como características gerais uma
litificação acentuada, forte compactação e fraturamento acentuado, que lhe confere além do
comportamento de aquífero granular com porosidade primária baixa/média, um
comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas), motivo pelo
qual prefere-se enquadrá-lo com mais propriedade como aquífero do tipo misto, com baixa a
média favorabilidade hidrogeológica.
Este sistema aquífero abrange a quase totalidade da AII da PCH Bom Jesus, visto que toda a
região apresenta conjunto complexo de estruturas geológicas de fraturas e falhas das mais
variadas gêneses, direções e idades geológicas de formação e alta deformação crustal dos
litótipos existentes.

Aquíferos Metassedimentares (poroso/semipermeável)
Compreende as rochas do Complexo Paraíba do Sul: Megassequência São Fidélis (MNps) e
Unidade Italva (MNpi).
Em relação às rochas metassedimentares, o quadro é variável, dependendo do tipo litológico,
extensão e geometria do aquífero e se este é confinado ou livre. Esses tipos de aquíferos,
localizados em rochas porosas ou semiporosas com importância hidrogeológica relativa média,
são contínuos, geralmente apresentando extensão regional a regional limitada, livres e/ou
confinados. Por vezes, são encontrados em camadas ou lentes arenosas, de explorabilidade
difícil devido à grande profundidade dos níveis d’água.
Consistem de sedimentos clásticos consolidados ou semiconsolidados, onde a permeabilidade
é geralmente média a baixa, e produtividade variando de média a fraca. Os poços apresentam,
em geral, capacidade específica inferior a 0,13m³/h/m e vazão entre 25 e 3,25m³/h para
rebaixamento do nível d’água de 25m. A água é normalmente de boa qualidade química.

Aquíferos Carbonáticos e Metacarbonáticos (fissural)
Fazem parte deste sistema aquífero as unidades metacarbonática calcissilicática [ca] da
Unidade Megassequência São Fidélis (MNps) e a Unidade Italva (MNpi), ambas do Complexo
Paraíba do Sul.
Constituem um sistema aquífero desenvolvido em terrenos onde predominem rochas
calcárias, calcárias magnesianas e dolomíticas, que tem como característica principal, a
constante presença de formas de dissolução cárstica, formando cavernas, sumidouros, dolinas
e outras feições erosivas típicas desses tipos de rochas.
Fraturas e outras superfícies de descontinuidade, alargadas por processos de dissolução pela
água, propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundária, que permite acumulação
de água em volumes consideráveis. Infelizmente, essa condição de reservatório hídrico
subterrâneo, não se dá de maneira homogênea ao longo de toda a área de ocorrência. Ao
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contrário, são feições localizadas, o que confere elevada heterogeneidade e anisotropia ao
sistema aquífero.
A água, no geral, é o do tipo carbonatada, com dureza bastante elevada.

Aquíferos Sedimentares (poroso/permeável)
Na área em estudo, estes sistemas aquíferos estão representados pelos Depósitos FlúvioAluviais (Qha), em áreas azonais.
Definidas como pacotes de rochas sedimentares de naturezas e espessuras diversas, que
recobrem as rochas mais antigas, apresentam um comportamento de aquífero
poroso/permeável, caracterizado por possuir porosidade primária, e nos terrenos arenosos
uma elevada permeabilidade.
Este domínio hidrogeológico está representado por depósitos relacionados temporalmente ao
Quaternário (aluviões, coluviões, depósitos eólicos, areias litorâneas, depósitos fluviolagunares, arenitos de praia, depósitos de leques-aluviais, depósitos de pântanos e mangues,
coberturas detríticas e detrito-lateríticas diversas e coberturas residuais) que, de modo geral,
apresentam expressiva distribuição de areia, cascalho, argila e silte muito complexa devido,
especialmente, à dinâmica dos cursos d’água e ao retrabalhamento dos sedimentos existentes.
Desta forma, apresentam características texturais variadas, o que produz muita
heterogeneidade na distribuição das propriedades hídricas.
A depender da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser produzidas
vazões significativas nos poços tubulares perfurados, sendo, contudo, bastante comum que os
poços localizados neste domínio, captem água dos aquíferos subjacentes.
Apesar da grande variabilidade lateral de fácies que caracterizam a deposição nos vales dos
rios, muitos deles apresentam uma sequência vertical variável de areias grossas e cascalhos na
base dos canais, até siltes e argilas no topo. A espessura relativa das unidades finas e grossas
depende do tipo de sedimentos transportados pelo rio e da história geológica destes. Em
geral, predominam camadas de areia de permeabilidade elevada que possibilita razoável
aproveitamento das águas subterrâneas, com permeabilidade variável. A porosidade efetiva
média é de 5%, e as vazões médias podem ser consideráveis, com qualidade química das águas
geralmente boa. A importância hidrogeológica relativa é geralmente grande, com
possibilidades de exploração através de poços rasos com profundidades inferiores a 50m.
No caso dos depósitos assentados diretamente sobre terrenos cristalinos, o que, em geral,
somente tem algum significado hidrogeológico nos leitos e terraços dos rios de médio ou
grande porte, o armazenamento pode ser considerável. A qualidade da água é muito variável,
principalmente em função de critérios bacteriológicos (podem ocorrer, localmente,
contaminações produzidas pelas variações de fácies, por resíduos urbanos ou mesmo por
criação extensiva de gado). Em geral, as águas destes depósitos possuem boa potabilidade e
são próprias para irrigação e dessedentação animal.
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A potencialidade relativamente alta dos aquíferos sedimentares está associada aos altos valores
dos recursos renováveis, dependentes essencialmente dos rios aos quais esses depósitos estão
ligados. A recarga fluvial é a principal fonte de alimentação destes e ocorre nos períodos de
enchente. A infiltração e o escoamento são irregulares devido à heterogeneidade litológica dos
depósitos.
Os sistemas aqüíferos presentes na AII estão demonstrados no Mapa de Hidrogeologia e Sistemas
Aquíferos.

91. Apresentar, para os aquíferos presentes na AID, a caracterização segundo os
parâmetros:
a) Localização, natureza, litologia e estruturas geológicas condicionantes;
Dois tipos de aquíferos estão presentes na AID: os livres e os confinados. As formações
geológicas portadoras de água sobrepostas por camadas impermeáveis são denominadas
aquíferos confinados. Já os aquíferos livres são demarcados por uma camada permeável
(acima do nível freático) e por uma camada impermeável.
Os livres são superficiais e ocorrem entre 0 e 20 metros, formados por rochas sedimentares
consolidadas, sedimentos inconsolidados ou solos arenosos, onde a circulação da água se faz
nos poros formados entre os grãos de areia, silte e argila de granulação variada; com vazão de
200 a 1.000 L/ h. Os confinados são mais profundos, formados por rochas ígneas,
metamórficas ou cristalinas, duras e maciças, onde a circulação da água se faz nas fraturas,
fendas e falhas, abertas devido ao movimento tectônico; e podem ser encontrados entre 50 e
190 metros de profundidade, com vazão que varia de 10.000 a 30.000 L/ h.

FIGURA 57: Tipos de aqüíferos quanto à pressão. FONTE: Adaptado de IGM (2001)
A litologia do aqüífero, ou seja, a sua constituição geológica (porosidade/permeabilidade
intergranular ou de fissuras) é que irá determinar a velocidade da água em seu meio, a
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qualidade da água e a sua qualidade como reservatório. Essa litologia é decorrente da sua
origem geológica, que pode ser fluvial, lacustre, eólica, glacial e aluvial (rochas sedimentares),
vulcânica (rochas fraturadas) e metamórfica (rochas calcáreas), determinando os diferentes
tipos de aqüíferos.
Os aquíferos presentes na AID estão localizados na bacia hidrográfica do rio Itabapoana, este
sistema aquífero está representado pelos plútons magmáticos do Granito Morro do Coco
(Ey5); os granitóides da Suíte Desengano: Granito Serra da Concórdia (Ny2dsc) e das suítes
Angelim (Ny2a), e Bela Joana (Ny2b); e os gnaisses da Unidade Itaperuna (MNpit).

b) Alimentação, fluxo e descarga;
Um aquífero apresenta uma reserva permanente de água e uma reserva ativa ou reguladora
que são continuamente abastecidas através da infiltração da chuva e de outras fontes
subterrâneas. As reservas reguladoras ou ativas correspondem ao escoamento de base dos
rios. A área por onde ocorre o abastecimento do aqüífero é chamada zona de recarga, que
pode ser direta ou indireta. O escoamento de parte da água do aqüífero ocorre na zona de
descarga (ANA, 2001).


Zona de recarga direta: é aquela onde as águas da chuva se infiltram diretamente no aqüífero,
através de suas áreas de afloramento e fissuras de rochas sobrejacentes. Sendo assim, a recarga
sempre é direta nos aqüíferos livres, ocorrendo em toda a superfície acima do lençol freático. Nos
aqüíferos confinados, o reabastecimento ocorre preferencialmente nos locais onde a formação
portadora de água aflora à superfície.



Zona de recarga indireta: são aquelas onde o reabastecimento do aqüífero se dá a partir da
drenagem (filtração vertical) superficial das águas e do fluxo subterrâneo indireto, ao longo do
pacote confinante sobrejacente, nas áreas onde a carga potenciométrica favorece os fluxos
descendentes.



Zona de descarga: é aquela por onde as águas emergem do sistema, alimentando rios e jorrando
com pressão por poços artesianos.

As maiores taxas de recarga ocorrem nas regiões planas, bem arborizadas, e nos aqüíferos
livres. Nas regiões de relevo acidentado, sem cobertura vegetal, sujeitas a práticas de uso e
ocupação que favorecem as enxurradas, a recarga ocorre mais lentamente e de maneira
limitada (REBOUÇAS et al., 2002).
Sob condições naturais, apenas uma parcela dessas reservas reguladoras é passível de
exploração, constituindo o potencial ou reserva explotáveL Em geral, esta parcela é calculada
entre 25% e 50% das reservas reguladoras (REBOUÇAS, 1992 citado em ANA, 2001).
Esse volume de explotação pode aumentar em função das condições de ocorrência e recarga,
bem como dos meios técnicos e financeiros disponíveis, considerando que a soma das
extrações com as descargas naturais do aqüífero para rios e oceano, não pode ser superior à
recarga natural do aqüífero.
Na AID o regime de fluxo subterrâneo é do tipo influente, ou seja, o nível d’água regional,
resultado da infiltração vertical da água da chuva ao longo do perfil de intemperismo,
reabastece as drenagens naturais, tanto dos tributários como do rio Itabapoana. Com a criação
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do reservatório, haverá uma fase de elevação do NA local, mas o regime permanecerá
influente.
A potencialidade relativamente alta dos aquíferos sedimentares está associada aos altos valores
dos recursos renováveis, dependentes essencialmente dos rios aos quais esses depósitos estão
ligados. A recarga fluvial é a principal fonte de alimentação destes e ocorre nos períodos de
enchente. A infiltração e o escoamento são irregulares devido à heterogeneidade litológica dos
depósitos.
Nos aquíferos livres presentes na AID a recarga é feita no próprio local, em toda a extensão da
formação – recarga direta. Nos aquíferos confinados a entrada de água no aquífero é feita, não
por cima, mas lateralmente às camadas impermeáveis. O seu reabastecimento ou recarga,
através das chuvas, dá-se somente nos locais onde a formação aflora à superfície. Os aquíferos
confinados têm a chamada recarga indireta.
Abaixo são citados os principais fatores que regulam o fluxo de água nos aquíferos
subterrâneos na AID:


A precipitação ocorrida;



A extração de água subterrânea;



A variação súbita da pressão atmosférica, principalmente no Inverno;



As alterações do regime de escoamento de rios influentes (que recarregam os aquíferos);



A evapotranspiração, etc.
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c) Profundidade dos níveis das águas subterrâneas;
Não há poços tubulares cadastrados na AID do empreendimento, tanto no banco de dados do
SIAGAS quanto no banco de dados de Solicitação de Outorgas do Instituto Estadual do
Ambiente – INEA, são apresentadas abaixo as informações referentes aos poços cadastrados
na AII.
A rede de sondagens instalada para investigação geológica na ADA realizou furos na região do
túnel de adução em profundidades entre 9,5 e 16,0 metros, porém o NA não foi atingido.
Na área de estudo da AII da PCH Bom Jesus, os recursos hídricos subterrâneos são utilizados
basicamente para a irrigação, abastecimento doméstico, comercial e hospitalar. Na Tabela 39
estão relacionados os valores do nível d'água nos poços cadastrados mais próximos da AID. Em
anexo é apresentado o Mapa de Poços Tubulares na AII.

TABELA 39: Poços tubulares – AII.
NOME DO POÇO

LOCALIZAÇÃO

NÍVEL
PROFUNDIDADE
D’ÁGUA
MÁXIMA (m)
(NA)

UTM N

UTM E

Hospital São Vicente
de Paula

7660350

221700

50

3

Clínica de Repouso
Itabapoana Ltda

7660135

222268

80

8

Fazenda Santa Rosa

7659437

224509

50

1

Churrascaria Pitucão
Ltda

7659745

223386

50

6

Dr. Ayrton B. Seródio

7659030

225779

50

2

CEDAE

7651853

230824

123

5

Fonte: Compilação de dados: SIAGAS (CPRM), INEA e CEDAE.
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d) Relações com águas superficiais e com outros aquíferos;
Os aquíferos livres presentes na AID possuem uma estreita relação com as águas superficiais,
principalmente com as águas do rio Itabapoana. A superfície superior da zona saturada está
em equilíbrio com a pressão atmosférica, com a qual se comunica livremente. Os aquíferos
livres têm a chamada recarga direta. Neste tipo de formação o nível da água varia segundo a
quantidade de chuva. Além disso, são os aquíferos mais comuns e mais explorados pela
população. São também os que apresentam maiores problemas de contaminação.

e) Fontes de contaminação dos aquíferos.
As maiores fontes de contaminação dos aquíferos na AID da PCH Bom Jesus são decorrentes da
atividade agropecuária da região, que frequentemente utiliza produtos químicos como fungicidas,
herbicidas, adubação nitrogenada etc. Também podemos citar o esgoto que é produzido em
Calheiros e na área rural. Nesses locais, a utilização de fossas sépticas e poços é bastante comum. A
elevação do lençol freático atinge essas fossas, mantendo contato direto com essa fonte poluidora.
As cidades de Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana estão localizados a jusante do
empreendimento.
A utilização de poços, fontes e vertentes deve ter a orientação de um profissional habilitado nessa
área, de modo que o seu uso não comprometa o uso futuro desses recursos (seja por uma possível
contaminação ou a exploração de uma vazão superior à admissível), e nem exponha a saúde da
população abastecida a possíveis doenças de origem ou veiculação hídrica, devido à utilização de
mananciais inadequados ou contaminados (SILVA, 2003). Além disso, conhecer a disponibilidade
dos sistemas aqüíferos e a qualidade de suas águas é primordial ao estabelecimento de política de
gestão das águas subterrâneas (LEAL, 1999).
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92. Avaliar, para a AID, o comportamento do nível do lençol freático em relação ao
futuro nível do reservatório a partir de informações do cadastramento de poços
existentes e/ ou da rede de perfurações e sondagens disponíveis.
Como dito anteriormente, não há poços tubulares cadastrados na AID do empreendimento,
tanto no banco de dados do SIAGAS quanto no banco de dados de Solicitação de Outorgas do
Instituto Estadual do Ambiente – INEA.
A rede de sondagens instalada para investigação geológica na ADA realizou furos na região do
túnel de adução em profundidades entre 9,5 e 16,02 metros, porém o NA não foi atingiu.
São apresentadas abaixo as informações referentes aos poços cadastrados na AII. Na área de
estudo da AII da PCH Bom Jesus, os recursos hídricos subterrâneos são utilizados basicamente
para a irrigação, abastecimento doméstico, comercial e hospitalar. Na Tabela 40 estão
relacionados os valores do nível d'água nos poços cadastrados mais próximos da AID. Em
anexo é apresentado o Mapa de Poços Tubulares na AII.

TABELA 40: Poços tubulares – AII.
CÓDIGO
DO POÇO

NOME DO POÇO

935

LOCALIZAÇÃO

NÍVEL
PROFUNDIDADE
VAZÃO LIVRE
D’ÁGUA
MÁXIMA (m)
(m³/h)
(NA)

UTM N

UTM E

Hospital São Vicente
de Paula

7660350

221700

50

3

10,56

934

Clínica de Repouso
Itabapoana Ltda

7660135

222268

80

8

4

932

Fazenda Santa Rosa

7659437

224509

50

1

12,184

933

Churrascaria Pitucão
Ltda

7659745

223386

50

6

14,4

931

Dr. Ayrton B. Seródio

7659030

225779

50

2

6,2

903

CEDAE

7651853

230824

123

5

14,4

Fonte: Compilação de dados: SIAGAS (CPRM), INEA e CEDAE.
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93. Elaborar um prognóstico da influência do reservatório sobre a dinâmica dos
fluxos subterrâneos na AID.
O nível normal do reservatório encontra-se muito próximo ao nível do rio (o reservatório terá
somente 0,52ha, dos quais 0,49ha já se encontram em leito natural), e somente em
determinados períodos esse nível poderá subir, porém não mais que 1 a 2 metros. O que não
será diferente do que ocorre normalmente nas cheias anuais naturais do rio, não afetando
assim as condições dos dois tipos de aquíferos subterrâneos presentes na área.
Os aquíferos cristalinos com potencial de exploração são raros na AID, porque, apesar da
grande concentração de fraturas tectônicas persistentes nos maciços rochosos, as mesmas se
apresentam fechadas. Isto faz com que o horizonte rochoso tenha uma permeabilidade muito
baixa, razão pela qual o NA se manifesta, quando presente, sempre no contato solo-rocha. Já
os aquíferos porosos permeáveis e semipermeáveis também têm um potencial baixo. Isto
porque eles são representados por solos residuais com condutividade hidráulica da ordem de
10-5, e, principalmente, com espessura pouco significativa, nunca maior que 3-4 m. Como a
contaminação também é muito facilitada, é raríssimo encontrar poços ou cacimbas na área da
AID.
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6.1.3.4 . Qualidade da Água
94. Avaliar a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos quanto aos
aspectos físico-químicos e bacteriológicos, destacando as principais fontes
poluidoras. Esse estudo deverá contar com a indicação e justificativa dos pontos de
coleta e dos parâmetros selecionados, além de análise de influência desses níveis de
qualidade nas demais atividades.
A seleção dos pontos de amostragem de qualidade de água superficial foi realizada
considerando a variabilidade de biótopos existentes na área para a escolha dos pontos de
amostragem para análise da qualidade da água, como por exemplo, corredeiras, margens e
remansos do rio Itabapoana. Foi realizado:
a) 1 estação na área de inundação;
b) 2 estações no rio Itabapoana, a montante da área de inundação;
c) 3 estações no rio Itabapoana, a jusante do eixo;
d) 1 estação no córrego afluente ao rio Itababapona pela margem direita, a montante do
reservatório.
Destaca-se que não há pontos de descarga de efluente de forma pontual nas proximidades do
empreendimento. O lançamento ocorre de forma difusa por propriedades localizadas a
montante do reservatório.

TABELA 41: Pontos de amostragem para a qualidade da água na AID da PCH Bom Jesus, RJ/ ES.
Ponto de coleta

Biótopo

Coordenadas (24K/UTM-SAD69)

BJ01

Corrente moderada

218.325

7.661.505

BJ02

Corrente moderada

218.641

7.661.397

BJ03

Remanso

218.783

7.661.334

BJ04

Corredeira

219.129

7.661.343

BJ05

Corredeira

218.996

7.661.847

BJ06 (controle)

Corrente moderada

219.555

7.662.361

BJC

Córrego

218.373

7.661.371

Os pontos selecionados para a coleta das amostras estão demonstrados no Mapa dos Pontos
de Amostragem para Estudos da Biota Aquática, Limnologia e Qualidade da Água.
Os resultados das análises de qualidade da água foram avaliados de acordo com os termos
estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que, dentre outras
providências, 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.
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De acordo com o Art. 4° da Seção I, Capítulo II da resolução CONAMA n°357/05, as águas doces
podem ser classificadas em cinco classes:
I - classe especial: águas destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;
b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,
c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção
integral.
II - classe 1: águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;
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 que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam
rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e
e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.
III - classe 2: águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, apos 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 publico possa vir a ter contato direto; e
e) à aquicultura e a atividade de pesca.
IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:
a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou
avançado;
b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
c) à pesca amadora;
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d) à recreação de contato secundário; e
e) à dessedentação de animais.
V - classe 4: águas que podem ser destinadas:
a) à navegação; e
b) à harmonia paisagística.
Na Seção II, Capítulo III da resolução CONAMA 357/05, são estabelecidas as condições e
padrões gerais e específicos ideais para as classes de água acima definidas, incluindo os valores
máximos toleráveis para parâmetros inorgânicos e orgânicos de qualidade da água. Neste
tópico, fica estabelecido que no que diz respeito à concentração de coliformes
termotolerantes, para o uso da água para recreação de contato primário deverão ser
obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na resolução CONAMA 274,
de 29 de novembro de 2000. Já para demais usos, fica estabelecido que não deverá ser
excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de
pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral.
A bacia do rio Itabapoana ainda não recebeu enquadramento, porém, segundo relatório do
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da ANA, apesar das agressões ambientais,
presume-se que as águas do rio Itabapoana estariam inseridas na classe 2 da Resolução
CONAMA 357 de 2005 (WERNECK et. al. 2012).
Os valores dos parâmetros mensurados nos pontos de coleta no rio Itabaponana, BJ01, BJ02,
BJ03, BJ04, BJ05 e BJ06, e em córregos próximos CBJ, bem como seus respectivos
enquadramentos de acordo com as resoluções CONAMA 274/00, CONAMA 357/05 e CONAMA
344/04 (concentrações de metais pesados no sedimento), e Portaria MS n° 518/04, estão
dispostos nas Tabelas de 41 a 46, respectivamente.
Foram realizadas duas campanhas de coleta, uma no período de seca (C1 - agosto de 2012) e
outra no período de cheia (C2 - dezembro 2012).
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TABELA 42: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade
da água no ponto BJ01 e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05 para águas doces de classe 2. A
dureza da água foi classificada de acordo com sua adequação para consumo humano
estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros sem enquadramento de acordo com
as legislações não possuem limites de concentração definidos pelas mesmas.
Campanha 1

Campanha 2

VMP
(Classe 2)

OD (mg/L)

4,87

4,91

>5 mg/L

pH

6,2

6,1

6a9

Temperatura ar (°C)

26,8

29,0

-

Temperatura da água (°C)

20,7

23,0

-

Turbidez (MgPt/L)

8,7

8,7

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

49,68

59,48

-

Condutividade (µs)

72,87

96,87

-

20

22

-

30

66

500 mg/L

Parâmetros
Dados de campo

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório
Sólidos dissolvidos (mg/L)
DBO (mg/L)

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,03

0,02

0,03 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,4

0,5

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0,001

<0,02

1,0 mg/ L

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,01

<0,1

0,5 a 3,7 mg/ L

Dureza (mg CaCo3/L)

10

20,9

-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

30

<1

1.000

Coliformes totais (NMP/100mL)

2.230

24.190

-

Ortofosfato (mg/L)

0,05

<0,03

-

Nitrogênio total (mg/L)

0,15

0,3

2,18 mg/ L

2

<3

30 mg/ L

Clorofila a (µg/L)
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TABELA 43: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade
da água no ponto BJ02 e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05 para água doces de classe 2. A
dureza da água foi classificada de acordo com sua adequação para consumo humano
estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros sem enquadramento de acordo com
as legislações não possuem limites de concentração definidos pelas mesmas.
Campanha 1

Campanha 2

VMP
(Classe 2)

OD (mg/L)

5,3

4,9

>5 mg/L

pH

6,8

6,5

6a9

Temperatura ar (°C)

27,0

29,0

-

Temperatura da água (°C)

20,6

23,0

-

Turbidez (MgPt/L)

8,9

8,9

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

45,1

55,1

-

Condutividade (µs)

64,7

68,7

-

21

22

-

51

68

500 mg/L

Parâmetros
Dados de campo

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório
Sólidos dissolvidos (mg/L)
DBO (mg/L)

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,03

0,01

0,03 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,5

0,4

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0,001

<0,02

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,01

<0,1

Dureza (mg CaCo3/L)

12

<5

1,0 mg/ L
0,5 a 3,7
mg/ L
-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

410

2.613

1.000

16.160

18.730

-

0

<0,03

-

0,16

0,32

2,18 mg/ L

2

<0,001

30 mg/ L

Coliformes totais (NMP/100mL)
Ortofosfato (mg/L)
Nitrogênio total (mg/L)
Clorofila a (µg/L)
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TABELA 44: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade
da água no ponto BJ03 e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05 para águas doces de classe 2. A
dureza da água foi classificada de acordo com sua adequação para consumo humano
estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros sem enquadramento de acordo com
as legislações não possuem limites de concentração definidos pelas mesmas.

Campanha 1

Campanha 2

VMP
(Classe 2)

OD (mg/L)

4,56

4,68

5 mg/L

pH

6,3

6,1

6a9

Temperatura ar (°C)

27,0

29,0

-

Temperatura da água (°C)

20,6

23,0

-

Turbidez (MgPt/L)

8,2

8,2

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

45,2

55,2

-

Condutividade (µs)

63,2

69,2

-

20

22

-

Sólidos dissolvidos (mg/L)

74

70

500 mg/L

DBO (mg/L)

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,02

0,02

0,03 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,3

0,3

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0

<0,02

1,0 mg/ L

0,01

<0,1

0,5 a 3,7 mg/ L

Dureza (mg CaCo3/L)

9,6

6,1

-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

410

8

1.000

13.140

24.190

-

Ortofosfato (mg/L)

0,1

<0,03

-

Nitrogênio total (mg/L)

0,25

0,23

2,18 mg/ L

2

<3

30 mg/ L

Parâmetros
Dados de campo

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

Coliformes totais (NMP/100mL)

Clorofila a (µg/L)
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TABELA 45: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade
da água no ponto BJ04 e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05 para águas doces de classe 2. A
dureza da água foi classificada de acordo com sua adequação para consumo humano
estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros sem enquadramento de acordo com
as legislações não possuem limites de concentração definidos pelas mesmas.
Campanha 1

Campanha 2

VMP
(Classe 2)

OD (mg/L)

4,70

4,74

>5 mg/L

pH

6,13

6,1

6a9

Temperatura ar (°C)

27,0

29,0

-

Temperatura da água (°C)

20,6

23,0

-

Turbidez (MgPt/L)

6,8

6,8

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

44,1

54,1

-

Condutividade (µs)

63,2

83,2

-

20

22

-

31

14

500 mg/L

Parâmetros
Dados de campo

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório
Sólidos dissolvidos (mg/L)
DBO (mg/L)

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,03

0,02

0,03 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,20

0,5

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0,001

<002

1,0 mg/ L

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,01

<0,1

0,5 a 3,7 mg/ L

Dureza (mg CaCo3/L)

10

5

-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

310

<1

1.000

Coliformes totais (NMP/100mL)

4.890

12.040

-

Ortofosfato (mg/L)

0,21

<0,03

-

Nitrogênio total (mg/L)

0,22

0,31

2,18 mg/ L

2

<3

30 mg/ L

Clorofila a (µg/L)
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TABELA 46: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade
da água no ponto BJ05 e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05 para águas doces de classe 2. A
dureza da água foi classificada de acordo com sua adequação para consumo humano
estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros sem enquadramento de acordo com
as legislações não possuem limites de concentração definidos pelas mesmas.

Campanha 1

Campanha 2

VMP
(Classe 2)

OD (mg/L)

4,85

4,95

>5 mg/L

pH

6,2

6,1

6a9

Temperatura ar (°C)

27,0

29,0

-

Temperatura da água (°C)

20,6

23,0

-

Turbidez (MgPt/L)

7,9

7,9

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

44,8

54,4

-

Condutividade (µs)

63,6

75,6

-

20

22

-

103

63

500 mg/L

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,03

0,01

0,03 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,20

0,4

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0,00

<0,02

1,0 mg/ L

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,01

<0,1

0,5 a 3,7 mg/ L

Dureza (mg CaCo3/L)

9,4

<5

-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

200

20

1.000

Coliformes totais (NMP/100mL)

4.110

19.863

-

Ortofosfato (mg/L)

0,06

<0,03

-

Nitrogênio total (mg/L)

0,20

0,51

2,18 mg/ L

2

<3

30 mg/ L

Parâmetros
Dados de campo

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório
Sólidos dissolvidos (mg/L)
DBO (mg/L)

Clorofila a (µg/L)
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TABELA 47: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade
da água no ponto BJ06 e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05 para águas doces de classe 2. A
dureza da água foi classificada de acordo com sua adequação para consumo humano
estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros sem enquadramento de acordo com
as legislações não possuem limites de concentração definidos pelas mesmas.

Campanha 1

Campanha 2

VMP
(Classe 2)

OD (mg/L)

4,55

4,75

>5 mg/L

pH

6,3

6,1

6a9

Temperatura ar (°C)

27,0

29,0

-

Temperatura da água (°C)

20,6

23,0

-

Turbidez (MgPt/L)

7,1

7,1

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

45,08

55,08

-

Condutividade (µs)

63,5

72,5

-

20

22

-

Sólidos dissolvidos (mg/L)

44

71

500 mg/L

DBO (mg/L)

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,03

0,02

0,03 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,60

0,6

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0,001

<0,02

1,0 mg/ L

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,01

<0,1

0,5 a 3,7 mg/ L

Dureza (mg CaCo3/L)

9,6

68

-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

100

<1

1.000

Coliformes totais (NMP/100mL)

5.200

1.951

-

Ortofosfato (mg/L)

0,02

<0,03

-

Nitrogênio total (mg/L)

0,20

0,15

2,18 mg/ L

2

<3

30 mg/ L

Parâmetros
Dados de campo

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório

Clorofila a (µg/L)
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Destaque para a violação do oxigênio dissolvido em todos os pontos nas duas campanhas, com
excessão do ponto BJ02 durante a primeira campanha (agosto de 2012). Tendo em vista que o
teor de oxigênio dissolvido obtido em um determinado momento quantifica o balanço entre a
produção fotossintética - suprimento atmosférico e o consumo ocasionado por processos
metabólicos (KALFF, 2002), as baixas concentrações do gás podem estar refletindo o seu
consumo na decomposição de materiais orgânicos por bactérias.
Este processo é uma importante medida da capacidade de autodepuração do meio, uma vez
que as bactérias convertem a matéria orgânica a compostos simples e inertes como água e gás
carbônico (SPERLING, 1996), não prejudiciais aos rios do ponto de vista ecológico.
No ponto BJ02 merece atenção principalmente em função da concentração de coliformes
termotolerantes. Entretanto, de modo geral, as águas foram consideradas próprias para
recreação de contato primário de acordo com a resolução CONAMA 274/00, visto que a
concentração foi inferior a 1.000 coliformes fecais (termotolerantes) por 100mL, limite no qual
a água ainda é considerada de qualidade satisfatória para a referida atividade. A situação foi
mais preocupante em BJ02, na estação chuvosa (campanha 2), quanto os limites excederam o
tolerado para contato humano em qualquer nível.
Os valores absolutos dos parâmetros de qualidade da água mensurados nos seis pontos
amostrado na área de influência direta da PCH Bom Jesus estão apresentados nas figuras a
seguir:
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FIGURA 58: Gráficos de barras com as concentrações dos parâmetros limnológicos de
qualidade da água mensurados por pontos de coleta no rio Itabapoana em ambas as coletas
(C1 - agosto de 2012 e C2 - dezembro de 2012).
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FIGURA 59: Gráficos de barras com as concentrações dos parâmetros limnológicos de
qualidade da água mensurados por pontos de coleta no rio Itabapoana em ambas as coletas
(C1 - agosto de 2012 e C2 - dezembro de 2012).
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Figura 60: Gráficos de barras com os valores de temperatura do ar e da água mensurados por
pontos de coleta no rio Itabapoana em ambas as coletas (C1 - agosto de 2012 e C2 - dezembro
de 2012).

Figura 61: Gráficos de barras com as concentrações dos parâmetros bacteriológicos de
qualidade da água mensurados por pontos de coleta no rio Itabapoana em ambas as coletas
(C1 - agosto de 2012 e C2 - dezembro de 2012).
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Principais fontes poluidoras
As principais fontes poluidoras são provenientes da atividade agropecuária (lavouras,
produção de leite, criação de gado etc.), e do esgoto produzido pelos centros urbanos e zona
rural do município. Apenas uma atividade industrial foi registrada, Ferrous Resources do Brasil
S/A.. Estas estão destacadas no Mapas das Principais Fontes Poluidoras dos Recursos Hídricos.
Destaca-se que os efluentes da maior parte do distrito sede do município de Bom Jesus de
Itabapoana e Bom Jesus do Norte é coletado pela rede de esgoto e despejado sem tratamento
no rio Itabapoana a jusante do local do empreendimento. O local do empreendimento recebe
efluentes de distritos a montante, com destaque para Calheiros e Rosal, que estão a pelo
menos 18 km de distância. E das propriedades rurais localizadas a montante, que despejam
efluentes no rio, de forma pontual. Os efluentes de São José do Calçado, por sua vez, são
despejados no rio Calçado que deságua no rio Itabapoana a jusante do empreendimento.
Qualidade das águas subterrâneas
Foram realizadas coletas de água nos dois poços artesianos cadastrados (Solicitação de
Outorgas do Instituto Estadual do Ambiente – INEA) mais próximos da AID do
empreendimento. As coletas foram realizadas no período de seca (Campanha 1 - agosto de
2012) e cheia (Campanha 2 - dezembro 2012).
Na área de estudo da AII da PCH Bom Jesus, os recursos hídricos subterrâneos são utilizados
basicamente para a irrigação, abastecimento doméstico, comercial e hospitalar. De um modo
geral pode-se concluir que a qualidade da água é boa e própria para consumo humano.
Em anexo é apresentado o Mapa de Poços Tubulares na Área de Influência Indireta (AII).
É importante destacar que possíveis reduções nos volumes de água contidos nos aquíferos, em
função da construção da represa da PCH Bom Jesus, poderiam acarretar uma acentuação nos
valores desses parâmetros, contribuindo para uma deterioração da qualidade das águas
subterrâneas, comprometendo seus usos humanos, e gerando reflexos diretos dentro do
trecho do rio Itabapoana inserido na área de influência direta do empreendimento.
Entretanto, sendo a movimentação da água na interação rio-aquífero dependente da
configuração do lençol freático nas proximidades do corpo d’água (ARANTES 2003), apenas
através de estudos que identifiquem a direção e intensidade dos fluxos de água entre rio e
aquífero é possível a determinação dos reais efeitos da construção da represa sobre as águas
subterrâneas. Em contrapartida, a despeito desses possíveis efeitos negativos, a inserção em
uma região com pluviosidades moderadas a fortes tem o potencial de garantir a recarga desses
aquíferos, minimizando possíveis efeitos negativos da construção da represa da PCH Bom Jesus
na qualidade de suas águas.
Todavia, é esperado efeito desprezível sobre o volume de água nos aquíferos devido à irrisória
elevação do nível da água.
Em relação aos resultados de substâncias dissolvidas na água subterrânea, é importante
interpretá-los com cautela. Isso porque a água subterrânea tende a aumentar as
concentrações de substâncias dissolvidas, uma vez que, à medida que a água infiltra por entre
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as camadas de rocha, ela arrasta elementos químicos e altera sua composição (CPRM, 2000).
Independentemente da origem dos valores dos parâmetros avaliados, tendo em vista a
tendência geral das águas subterrâneas em demorar mais tempo para reverter situações
limnológicas consideradas negativas, é relevante a preocupação com possíveis modificações
nas concentrações dessas substâncias, ocasionadas pela construção da represa.
Nesse sentido, sabe-se que alguns trechos de um rio posem receber água subterrânea,
enquanto que outros trechos podem perder água para o aquífero (ARANTES, 2003). Além
disso, a direção desses fluxos pode mudar em um curto espaço de tempo como resultado de
tempestades isoladas que causam recarga localizada perto da margem, picos de cheia
temporários que rebaixam o canal, ou transpiração da água subterrânea através da vegetação
lateral do rio (WINTER et al. 1998).
Assim, o monitoramento das condições das águas subterrâneas, bem como o desenvolvimento
de estudos que identifiquem e quantifiquem a natureza das trocas de água entre rio e
aquífero, juntamente com o processo de implantação da represa da PCH Bom Jesus, se fazem
necessários no sentido de garantir que possíveis consequentes retenções e aumento de
concentrações de cargas de efluentes, em função de reduções dos volumes das águas
subterrâneas, não comprometam o uso presente e futuro dessas importantes reservas de água
doce.
Tabela 48: Poços artesianos amostrados para análise da qualidade das águas subterrâneas.
Código
do poço
935

934

Nome do
poço

Proprietário

Hospital
São Vicente
de Paula
Clínica de
Repouso
Itabapoana
Ltda

Hospital São
Vicente de
Paula
Clínica de
Repouso
Itabapoana
Ltda
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Localização
UTM N

UTM E

Nível
Vazão livre
Prof. (m) d’água
(m³/h)
(Na)

7.660.350 221.700

50

3

10,56

7.660.135 222.268

80

8

4
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Tabela 49: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade da
água no poço artesiano 1 e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05 para águas doces de classe 2. A
dureza da água foi classificada de acordo com sua adequação para consumo humano
estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros sem enquadramento de acordo com
as legislações não possuem limites de concentração definidos pelas mesmas.
Parâmetros

Campanha 1

Campanha 2

VMP
(classe2)

4,92

4,72

>5 mg/L

Dados de campo
OD (mg/L)
pH

6,3

6,1

6a9

Temperatura ar (°C)

28,0

31,0

-

Temperatura da água (°C)

20,8

23,5

-

Turbidez (MgPt/L)

7,1

7,1

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

40,16

50,19

-

Condutividade (µs)

66,59

76,29

-

20

21

-

156

78

500 mg/L

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,02

0,02

0,05 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,2

0,5

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0,001

<0,02

1,0 mg/ L

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,01

<0,1

0,5 a 3,7 mg/ L

Dureza (mg CaCo3/L)

14

12,3

-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

200

<1

1.000

Coliformes totais (NMP/100mL)

8.130

1.815

-

Ortofosfato (mg/L)

0,02

<0,03

-

Nitrogênio total (mg/L)

0,14

0,18

2,18 mg/ L

2

<3

30 mg/ L

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório
Sólidos dissolvidos (mg/L)
DBO (mg/L)

Clorofila a (µg/L)
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Tabela 50: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade da
água no poço artesiano 2 e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00 e 357/05 para águas doces de classe 2. A
dureza da água foi classificada de acordo com sua adequação para consumo humano
estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros sem enquadramento de acordo com
as legislações não possuem limites de concentração definidos pelas mesmas.
Parâmetros

Campanha 1

Campanha 2

VMP
(Classe 2)

4,98

4,95

>5 mg/L

Dados de campo
OD (mg/L)
pH

6,3

6,6

6a9

Temperatura ar (°C)

28,0

31,0

-

Temperatura da água (°C)

20,8

23,5

-

Turbidez (MgPt/L)

7,2

7,2

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

41,24

51,27

-

Condutividade (µs)

66,38

73,38

-

20

20

-

Sólidos dissolvidos (mg/L)

88

58

500 mg/L

DBO (mg/L)

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,03

0,01

0,05 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,4

<0,3

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0,001

<0,02

1,0 mg/ L

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,01

<0,1

0,5 a 3,7 mg/ L

Dureza (mg CaCo3/L)

9,1

6,9

-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

20

97

2.000

Coliformes totais (NMP/100mL)

5.810

15.531

-

Ortofosfato (mg/L)

0,02

<0,03

-

Nitrogênio total (mg/L)

0,22

0,61

2,18 mg/ L

2

<3

30 mg/ L

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório

Clorofila a (µg/L)
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95. Apresentar as principais fontes poluidoras e áreas contaminadas na AII e
apresentar histórico de alterações na qualidade da água na região, identificando as
possíveis causas, se antrópicas ou naturais.
As principais fontes poluidoras são provenientes da atividade agropecuária (lavouras,
produção de leite, criação de gado etc.), e do esgoto produzido pelos centros urbanos e zona
rural do município, conforme Mapa das Principais Fontes Poluidoras dos Recursos Hídricos.
Além dos empreendimentos hidrelétricos, apenas uma atividade industrial foi registrada,
Ferrous Resources do Brasil S/A. Dessa forma, as principais fontes poluidoras correspondem
aos núcleos urbanos mais populosos como Calheiros e Bom Jesus do Itabapoana, no RJ, e São
José do Calçado e Bom Jesus do Norte, no ES.
Destaca-se que a maior parte dos efluentes gerados pelos distrito sede do município de Bom
Jesus de Itabapoana e Bom Jesus do Norte é coletado pela rede de esgoto e despejado sem
tratamento no rio Itabapoana, a jusante do local do empreendimento. Assim como, os
efluentes do município de São José do Calçado são despejados no rio Calçado, que por sua vez
encontra com o rio Itabapoana a jusante do local da usina. O local do empreendimento recebe
efluentes de distritos a montante, com destaque para Calheiros e Rosal (distantes pelo menos
18 km da área do projeto), e das propriedades rurais que despejam no rio de forma difusa.
Deve ser destacado que entre a barragem da PCH Bom Jesus e a casa de força da PCH
Pirapetinga, em operação, estão presentes oito propriedades rurais.
A qualidade da água pode influenciar atividades de captação de água para a população de Bom
Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana, agropecuária (dessedentação animais e irrigação),
lazer, atividade pesqueira etc.
Não há um histórico na região de alterações na qualidade da água. Também não há na AII
áreas consideradas contaminadas.
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96. Avaliar, para a AID, as condições de escoamento e qualidade da água nas
drenagens que serão afetadas pelo reservatório, com o objetivo de verificar as
interferências nos fatores bióticos e abióticos.
Na área de influência direta do futuro reservatório da PCH Bom Jesus foi identificado um
pequeno córrego (218.373 e 7.661.371, 24K, UTM SAD69) com vazão de 0,1925 m³/s,
localizado a montante da área do reservatório. Foram realizadas duas campanhas de
amostragem de água (seca e chuvosa) neste pequeno córrego. Esta pequena drenagem possui
menos de 1 km de comprimento, e pouca capacidade de suporte de espécies de peixes, salvo
pequenos barrigudinhos e lambaris.
Não é esperada uma interferência do reservatório nos fatores bióticos e abióticos nesta
pequena drenagem, tendo em vista sua pequena vazão (menos de 0,2 m 3/s) e comprimento
(menos de 1 km). As condições de escoamento também não devem ser alteradas, já que o
reservatório não afetará diretamente o córrego, que se encontra a montante. Vale ressaltar
que foi verificada a presença de córrego intermitante, a jusante do reservatório, que também
não será afetado pelo mesmo. Apenas no período de cheia, foi observado fluxo de água nesta
drenagem, por isso não foram feitas medições neste local.
Em campo, duarnte as amostragens, foram obtidos os valores de temperatura do ar
(termômetro), pH, potencial de óxido-redução, condutividade elétrica, sólidos totais
dissolvidos, oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio e temperatura da água (utilizando uma
sonda YSI 556). As amostras de água foram coletadas abaixo da superfície (aproximadamente
20 cm) com frascos de polietileno e acondicionadas em caixas de isopor com gelo. A turbidez
foi obtida através de um turbidímetro digital Hach.
A indicação dos pontos de coleta, os parâmetros limnológicos selecionados, a frequência de
amostragem e as metodologias usadas da coleta estão de acordo com o proposto no Termo de
Referência emitido pelo IBAMA para a execução destes estudos ambientais.
As variáveis limnológicas foram determinadas utilizando os seguintes métodos e
equipamentos:
 Clorofila-a: extração com acetona (90%) e leitura em espectrofotômetro a 663 nm,
aplicando-se correção para outros compostos dissolvidos e turbidez, resultante da leitura a
750 nm (GOLTERMAN et al., 1978);


Coliformes totais e termotolerantes: método dos tubos múltiplos;

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5): consumo de oxigênio nas amostras durante
uma incubação de 05 (cinco) dias, a uma temperatura constante de 20°C (Método 5210,
Standard Methods, 2005);


Dureza: titulometria/EDTA (Método 2340C, Standard Methods, 2005);



Ferro total: método da ortofenotrolina (Método 3500, Standard Methods, 2005);
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 Fósforo total: determinado diretamente nas amostras não filtradas, sendo
quantificado após a adição de reagente misto (molibdato de amônia, tartarato de antimônio e
potássio e ácido ascórbico) e leitura em espectrofotômetro (882 nm);
 Orto-fosfato (fosfato inorgânico reativo): determinado diretamente nas amostras
filtradas, sendo quantificado após a adição de reagente misto (molibdato de amônia, tartarato
de antimônio e potássio e ácido ascórbico) e leitura em espectrofotômetro (882 nm);
 Nitrato: método de redução do cádmion e leitura em espectrofotômetro a 400 nm
(Método 4500-NO3-E, Standard Methods, 2005);
 Nitrito: método colorimétrico onde o nitrito reage com o ácido sulfanílico, formando
um composto que é determinado em espectrofotômetro a 507 nm (Método 4500-NO2-B,
Standard Methods, 2005);
 Nitrogênio amoniacal: método fenol, e posterior leitura em espectrofotômetro a 655
nm (Método 4500-NH3 F, Standard Methods, 2005);
 Nitrogênio total Kjeldahl: quantificado com amostras não filtradas que sofreram
digestão em meio ácido e com elevada temperatura. Após a digestão, as amostras foram
destiladas em aparelho Kjeldahl e, posteriormente, o destilado foi titulado com ácido clorídrico
0,01 N (MACKERETH et al., 1978);
 Sólidos em suspensão totais, fixos e voláteis: estimado por gravimetria, sendo que a
separação entre a fração orgânica e inorgânica foi realizada por calcinação a 500ºC (WETZEL e
LINKENS, 2000).
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TABELA 51: Concentrações obtidas nas campanhas realizadas para parâmetros de qualidade
da água no ponto CBJ e seus respectivos enquadramentos em relação aos valores máximos
permitidos (VMP) pelas Resoluções CONAMA 274/00, 357/05 e 344/04 (metais pesados no
sedimento) para águas doces classe 2. A dureza da água foi classificada de acordo com sua
adequação para consumo humano estabelecida pela Portaria MS n° 518/04. Os parâmetros
sem enquadramento de acordo com as legislações não possuem limites de concentração
definidos pelas mesmas.
Parâmetros

Campanha 1

Campanha 2

VMP
(Classe 2)

6,12

6,12

>5 mg/L

Dados de campo
OD (mg/L)
pH

6,1

6,1

6a9

Temperatura ar (°C)

28,0

31,0

-

Temperatura da água (°C)

20,6

22,5

-

Turbidez (MgPt/L)

8,2

8,2

100 UNT

Sólidos em suspensão (mg/L)

44,86

54,76

-

Condutividade (µs)

63,1

73,1

-

20

23

-

186

25

500 mg/L

2

<3

5 mg/ L

Fósforo total (mg/L)

0,02

0,01

0,03 mg/L

Nitrato (mg/L)

0,2

0,4

10 mg/L

Nitrito (mg/L)

0,001

<0,02

1,0 mg/ L

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,01

<0,1

0,5 a 3,7 mg/ L

Dureza (mg CaCo3/L)

54,0

<5

-

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

100

6

1.000

Coliformes totais (NMP/100mL)

5.040

19.863

-

Ortofosfato (mg/L)

0,03

<0,03

-

Nitrogênio total (mg/L)

0,22

Potencial redox (mV)
Dados de Laboratório
Sólidos dissolvidos (mg/L)
DBO (mg/L)

Clorofila a (µg/L)
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97. Para a AID, deverá ser apresentado um prognóstico das condições de alteração
na qualidade da água a partir do enchimento e operação do reservatório.
A PCH Bom Jesus será instalada dentro de três propriedades rurais nas proximidades da cidade
de Bom Jesus do Itabapoana, a, aproximadamente, 4 km. Na área de influência direta,
observa-se a dominância da fitofisionomia campos de pastagem, com algumas árvores
isoladas, logo não haverá alagamento de fitomassa vegetal. A área do reservatório será de
0,52 ha, sendo 0,49 ha ocupados pelo leito natural do rio e 0,03 ha de área alagada. O tempo
de residência da água no reservatório é de apenas 5 minutos.
Os ecossistemas aquáticos sofrerão os efeitos derivados tanto da formação de um ambiente
com águas um pouco mais lentas, como também da redução da vazão do rio Itabapoana, entre
a barragem e a casa de força, principalmente, nos períodos de seca. Ambos os processos,
embora não seja esperada uma alteração real da qualidade da água do rio Itabapoana,
determinam uma pequena mudança na estrutura das comunidades nos trechos afetados.
Em razão do pequeno tempo de residência da água no reservatório, menor que 2 dias, tempo,
em geral, considerado para ambientes intermediários, não se observará a transformação do
ambiente lótico para lêntico como ocorre em alguns empreendimentos de maior porte. Além
disso, não será observada estratificação da coluna d'água. Dessa forma, as alterações
esperadas na qualidadde da água em função do enchimento do reservatório são pouco
significativas.
No trecho entre a barragem e a casa de força (TVR), a vazão defluente no TVR corresponderá à
vazão residual (2,61m3/s) no período de seca. Nesta condição, prevê-se maior consumo de
oxigênio neste trecho devido à baixa vazão e velocidade da água que, por sua vez, eleva o seu
tempo de residência. No entanto, não é o suficiente para violar os limites estabelecidos na
CONAMA 357/1995 para águas de classe 2, conforme demonstrado na modelagem da
qualidade de água realizada, com execessão do Oxigênio Dissolvido (OD) que tende a ficar
menor que 5 mg/L.
Devido à hidrodinâmica que prevalecerá no meio durante a operação, que resulta em um
tempo de residência da água pequeno, tanto no trecho do reservatório quanto no TVR, não é
esperada transformação significativa nos constituintes químicos da água. No entanto, é
importante destacar que há uma tendência à redução da concentração de OD e aumento na
concentração de Amônia e do Nitrogênio Orgânico Particulado, pricipalmente no período de
seca no TVR. Destaca-se também que não há tendência a eutrofização da água no trecho do
empreendimento, de acordo com a modelagem.
A hidrodinâmica do meio, que em última análise condiciona o próprio tempo de residência da
água, exerce papel fundamental na intensidade com que as reações de transformação química
ocorrem na região de estudo.
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98. Em todos os locais de coleta deverão ser contemplados, no mínimo, os seguintes
parâmetros básicos: pH, Temperatura / ar (ºC), Temperatura / água (ºC), turbidez,
oxigênio dissolvido, sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos, condutividade,
potencial redox, DBO, fósforo total, Nitrogênio orgânico, Nitrogênio Kjeldahl total,
nitrito, nitrato, amônia, dureza e parâmetros bacteriológicos.
Durante as coletas de água superficial e subterrânea realizadas nas épocas de seca e cheia,
foram contemplados os parâmetros pH, Temperatura / ar (ºC), Temperatura / água (ºC),
turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos, condutividade,
potencial redox, DBO, fósforo total, Nitrogênio orgânico, Nitrogênio Kjeldahl total, nitrito,
nitrato, amônia, dureza e parâmetros.

99. Os pontos amostrais, os parâmetros, a frequência de amostragens e as
metodologias utilizadas nas coletas e análises deverão ser apresentados,
georreferenciados e justificados, considerando a sazonalidade da região estudada.
Foi considerada a variabilidade de biótopos existentes na área para a escolha dos pontos de
amostragem para análise da qualidade da água, como por exemplo, corredeiras, margens e
remansos do rio Itabapoana. Foi realizado:
a) 1 estação na área de inundação;
b) 2 estações no rio Itabapoana, a montante da área de inundação;
c) 3 estações no rio Itabapoana, a jusante do eixo;
d) 1 estação no córrego afluente ao rio Itabapoana pela margem direita, localizado a montante
do reservatório.

TABELA 52: Pontos de amostragem para a qualidade da água na AID da PCH Bom Jesus, RJ/ ES.
Ponto de coleta

Biótopo

Coordenadas (UTM-SAD69)

BJ01

Corrente moderada

218.325

7.661.505

BJ02

Corrente moderada

218.641

7.661.397

BJ03

Remanso

218.783

7.661.334

BJ04

Corredeira

219.129

7.661.343

BJ05

Corredeira

218.996

7.661.847

BJ06 (controle)

Corrente moderada

219.555

7.662.361

BJC

Córrego

218.373

7.661.371

Os pontos selecionados para a coleta das amostras estão demonstrados no Mapa dos Pontos
de Amostragem para Estudos da Biota Aquática, Limnologia e Qualidade da Água.
Em campo, foram obtidos os valores de temperatura do ar (termômetro), pH, potencial de
óxido-redução, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, saturação
de oxigênio e temperatura da água (utilizando uma sonda YSI 556). As amostras de água foram
coletadas abaixo da superfície (aproximadamente 20 cm) com frascos de polietileno e
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acondicionadas em caixas de isopor com gelo. A turbidez foi obtida através de um
turbidímetro digital Hach.
A indicação dos pontos de coleta, os parâmetros limnológicos selecionados, a frequência de
amostragem e as metodologias usadas da coleta estão de acordo com o proposto no Termo de
Referência emitido pelo IBAMA para a execução destes estudos ambientais.
As variáveis limnológicas foram determinadas utilizando os seguintes métodos e
equipamentos:
 Clorofila-a: extração com acetona (90%) e leitura em espectrofotômetro a 663 nm,
aplicando-se correção para outros compostos dissolvidos e turbidez, resultante da leitura a
750 nm (GOLTERMAN et al., 1978);


Coliformes totais e termotolerantes: método dos tubos múltiplos;

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5): consumo de oxigênio nas amostras durante
uma incubação de 05 (cinco) dias, a uma temperatura constante de 20°C (Método 5210,
Standard Methods, 2005);


Dureza: titulometria/EDTA (Método 2340C, Standard Methods, 2005);



Ferro total: método da ortofenotrolina (Método 3500, Standard Methods, 2005);

 Fósforo total: determinado diretamente nas amostras não filtradas, sendo
quantificado após a adição de reagente misto (molibdato de amônia, tartarato de antimônio e
potássio e ácido ascórbico) e leitura em espectrofotômetro (882 nm);
 Orto-fosfato (fosfato inorgânico reativo): determinado diretamente nas amostras
filtradas, sendo quantificado após a adição de reagente misto (molibdato de amônia, tartarato
de antimônio e potássio e ácido ascórbico) e leitura em espectrofotômetro (882 nm);
 Nitrato: método de redução do cádmion e leitura em espectrofotômetro a 400 nm
(Método 4500-NO3-E, Standard Methods, 2005);
 Nitrito: método colorimétrico onde o nitrito reage com o ácido sulfanílico, formando
um composto que é determinado em espectrofotômetro a 507 nm (Método 4500-NO2-B,
Standard Methods, 2005);
 Nitrogênio amoniacal: método fenol, e posterior leitura em espectrofotômetro a 655
nm (Método 4500-NH3 F, Standard Methods, 2005);
 Nitrogênio total Kjeldahl: quantificado com amostras não filtradas que sofreram
digestão em meio ácido e com elevada temperatura. Após a digestão, as amostras foram
destiladas em aparelho Kjeldahl e, posteriormente, o destilado foi titulado com ácido clorídrico
0,01 N (MACKERETH et al., 1978);
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 Sólidos em suspensão totais, fixos e voláteis: estimado por gravimetria, sendo que a
separação entre a fração orgânica e inorgânica foi realizada por calcinação a 500ºC (WETZEL e
LINKENS, 2000).

100. O diagnóstico deverá ser realizado pelo período mínimo de um ano,
contemplando as estações seca e chuvosa. Para os metais pesados, realizar ao menos
uma campanha de sedimento (a qualquer época) e na água (nas primeiras chuvas da
enchente). Caso seja constatada e comprovada pelo empreendedor a não
necessidade do estudo de metais pesados em virtude do projeto do
empreendimento, fica o empreendedor desobrigado de apresentá-lo.
Foram realizadas duas campanhas de coletas dos dados, contemplando as estações seca e
chuvosa (agosto e dezembro de 2012), como recomendado no TR proposto.
A análise de metais pesados no sedimento foi realizada nos mesmo pontos de qualidade da
água (BJ1 a BJ06 e BJC), durante a campanha de seca. Já a concentração de metais pesados na
água fori obtida durante a época de cheia.
Metal é o elemento químico que apresenta ligações químicas fortes entre seus átomos (ligação
metálica) e três características físicas definidas, quais sejam: conduzir eletricidade, ter brilho,
ser maleável e flexível (BACCAN, 2004). O que dá ao metal tais características é o arranjo
regular em que se encontram os cátions, cercados por um grande número de elétrons, cuja
mobilidade, por exemplo, confere brilho ao metal (BACCAN, 2004).
Metais se combinam em quase todas as proporções, formando uma vasta gama de ligas que
geralmente mostram todas as características de um metal, sendo portanto consideradas como
tal (HILLERT, 1997). Ligas são combinações de elementos que não podem ser separados por
meios físicos, e podem ser obtidas por processos como fundição, usinagem e extrusão, para
exibir propriedades mecânicas vantajosas tais como elasticidade e resistência (HILLERT, 1997).
Diversos metais pesados, em quantidades mínimas, desempenham importante papel para os
organismos vivos, aí incluídos os humanos (GRAFT, 1988; THORNTON, 1995; NATIVIDADE,
1998). Nos sistemas lacustres e fluviais, metais pesados podem ser encontrados na coluna
d’água, nos sólidos suspensos e sedimentados, nos organismos e nas plantas aquáticas
(SALOMONS et al., 1988).
A presença de metais pesados em sedimentos de fundo, habitat preferencial dos zoobentos,
tem merecido estudos cada vez mais frequentes, uma vez que os sedimentos refletem a
qualidade da água do ecossistema (AZEVEDO et al., 1988; CALLISTO & ESTEVES, 1995),
representando, igualmente, a evolução histórica dos impactos aí causados pela contaminação
ou poluição (LACERDA et al. 1988), funcionando ainda como um reservatório acumulador de
metais pesados (PUCCI, 1988; SALOMONS et al., 1995).
Verifica-se, no entanto, uma mobilidade dos metais nos sedimentos, devido a alterações das
condições físico-químicas do sistema aquático, principalmente, mudanças nos teores de pH e
potencial redox (Eh) (MOURA, 2002). Assim, por exemplo, hidróxidos de ferro e manganês
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podem ser parcial ou totalmente dissolvidos, mediante alterações de Eh do sedimento,
liberando metais pesados incorporados ou adsorvidos.
Os metais também tendem a se acumular em plantas e animais aquáticos, penetrando nesses
organismos através da superfície do corpo e de estruturas respiratórias, e também pela
ingestão que fazem, de material particulado e água, criando uma condição de toxicidade
(MELVILLE & BURCHETT, 2002)
As atividades antrópicas podem aumentar as concentrações de metais a níveis mais altos dos
que os originalmente presentes na natureza, a partir de lançamentos de efluentes industriais e
municipais, enxurradas urbanas e agrícolas, sedimentos finos provenientes da erosão de
mananciais, deposição atmosférica, pinturas antiaderentes de embarcações (especialmente
estanho e cobre), metais dos tubos de estações de tratamento de esgotos, drenos de solos
ácidos sulfatados e minas para extração de minérios (ANZECC/ARMCANZ, 2000).
Os resultados da análise de metais pesados no sedimento e na água na AID da PCH Bom Jesus
indicou que houve violação no sedimento em:


Cromo em BJ02, BJ05 e CBJ;



Níquel em BJ02 e CBJ.

Com relação as análises de metais na água, houve violação em:


Ferro em BJ01, BJ02, BJ03, BJ04, BJ05, BJ06 e CBJ.

O cromo é utilizado na produção de ligas metálicas, estruturas da construção civil, fertilizantes,
tintas, pigmentos, curtumes, preservativos para madeira, entre outros usos (CETESB 2005). O
cromo hexavalente é o mais perigoso para a saúde humana, podendo causar alergias, dores e
úlceras estomacais, problemas respiratórios, enfraquecimento do sistema imunológico, danos
aos rins e fígado, alterações genéticas, câncer de pulmão e morte.
O cromo acumula-se com frequência em organismos aquáticos, tornando perigosa a ingestão
de peixes que tenham sido expostos a altos níveis do elemento. Do ponto de vista ambiental,
as plantas contêm sistemas que impedem que a entrada de cromo em seus tecidos seja alta,
mas quando a concentração desse elemento aumenta no solo, pode haver uma elevação de
concentração nos vegetais. A acidificação do solo pode também influenciar a absorção de
cromo pelas plantas.
O níquel é um metal prateado, razoavelmente duro, dúctil e maleável. Apresenta um fraco
brilho amarelado devido, em parte, à existência de uma camada protetora de óxido. Forma
compostos inorgânicos solúveis, como os hidróxidos, sulfatos, cloretos e nitratos, e insolúveis,
como os óxidos e sulfetos. O níquel é utilizado principalmente na fabricação de aço inoxidável,
produção de ligas, baterias alcalinas, moedas, pigmentos inorgânicos, próteses clínicas e
dentárias.
O níquel está presente no solo, água, ar e biosfera em concentrações traços. O níquel emitido
no ambiente por fontes naturais ou antropogênicas circula por todos os compartimentos
ambientais por meio de processos químicos e físicos, além de ser biologicamente transportado
por organismos vivos. O transporte e distribuição do níquel particulado entre os diferentes
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compartimentos é fortemente influenciado pelo tamanho da partícula e condições
meteorológicas
O níquel atinge a hidrosfera por remoção a partir da atmosfera (deposição seca e úmida),
erosão de solos e rochas, lixo municipal e efluentes industriais. Nos rios, o níquel é
transportado como partículas precipitadas com material orgânico; nos lagos, a forma iônica é
predominante, associada com material orgânico. O metal pode ser depositado nos sedimentos
por processo de precipitação, complexação, adsorção em argila e agregado à biota. O níquel
não é acumulado por organismos aquáticos em quantidades significativas .
A exposição da população geral ao níquel pode ocorrer por inalação de ar, ingestão de água e
alimentos ou contato com a pele. A exposição dérmica pode causar dermatite de contato,
muito comum no uso de bijuterias e adereços de roupas contendo o metal. Efeitos graves,
como bronquite crônica, diminuição da função pulmonar e câncer nos pulmões e seios nasais,
foram observados em trabalhadores de refinarias e indústrias de processamento de níquel.
Nas águas superficiais, o nível de ferro aumenta nas estações chuvosas devido ao carreamento
de solos e a ocorrência de processos de erosão das margens.
O ferro, apesar de não se constituir em um tóxico, traz diversos problemas para o
abastecimento público de água. Confere cor e sabor à água, provocando manchas em roupas e
utensílios sanitários. Também traz o problema do desenvolvimento de depósitos em
canalizações e de ferro-bactérias, provocando a contaminação biológica da água na própria
rede de distribuição (CETESB 2005).
Esses níveis devem ser constantemente monitorados na AID do empreendimento, pois esses
metais podem ser incorporados via cadeia alimentar e o excesso desses metais no organismo
humano pode gerar consequências adversas.
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Tabela 53: Resultados da análise de metais pesados no sedimento e na água na AID da PCH Bom Jesus. * = valores excedidos do VMP segundo a CONAMA
344/04 para rios de classe 2.
Metais

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

CBJ

Sedimento
0,01

Água
<0,001

Sedimento
0,01

Água
<0,001

Sedimento
0,01

Água
<0,001

Sedimento
0,01

Água
<0,001

Sedimento
0,01

Água
<0,001

Sedimento
0,01

Água
<0,001

Sedimento
0,01

Água
<0,001

0,04

<0,0001

0,097

<0,0001

0,04

<0,0001

0,097

<0,0001

0,04

<0,0001

0,04

<0,0001

0,04

<0,0001

Cromo (mg/L)

23

<0,001

45*

<0,001

30

<0,001

30

<0,001

50*

<0,001

36

<0,001

50*

<0,001

Chumbo (mg/L)

5

<0,001

5,7

<0,001

5,3

<0,001

10

<0,001

9,6

<0,001

5,7

<0,001

9,7

<0,001

Cádmio (mg/L)
Mercúrio (mg/L)

Níquel (mg/L)

5,7

<0,001

21*

<0,001

5,3

<0,001

7,8

<0,001

12

<0,001

5,8

<0,001

41*

<0,001

Ferro (mg/L)

10.480

0,7776*

13.347

0,7073*

11.186

1,08*

20.830

0,586*

23.409

0,7406*

11.052

1,25*

12.267

1,17*

Cobre (mg/L)

5,5

<0,001

7,7

<0,001

4,8

<0,001

11

<0,001

11

<0,001

5,4

<0,001

9,1

<0,001

Tabela 54: Valores Máximo Permitido (VMP) de metais pesados em sedimentos e água, segundo a CONAMA 344/04 e 357/ 05 para rios de classe 2.
Metais
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Sedimento

Água

Nível 1

Nível 2

Cádmio (mg/L)

0,6

3,5

0,001

Mercúrio (mg/L)

0,17

0,486

0,0002

Cromo (mg/L)

37,3

90

0,05

Chumbo (mg/L)

35

91,3

0,01

Níquel (mg/L)

18

35,9

0,025

Ferro (mg/L)

-

-

0,3

Cobre (mg/L)

35,7

197

0,05
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Figura 62: Gráficos de barras com as concentrações de metais mensurados por pontos de
coleta no rio Itabapoana em ambas as coletas (C1 e C2). Os valores da campanha 1 (C1), de
agosto de 2012, foram mensurados no sedimento e os valores da campanha 2 (C2), de
dezembro de 2012, foram mensurados na água.
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101. A análise dos dados de qualidade da água deverá apresentar tratamento
estatístico, com análises univariadas, multivariadas e correlações. Proceder avaliação
das condições limitantes e controladoras da produção primária (diagnóstico e
prognóstico). Os resultados deverão ser discutidos com base na Resolução CONAMA
nº 357/05, Resolução CONAMA nº 274/00 e, se for o caso, a Portaria MS Nº 518/04.
Análises Univariadas
Foi possível observar que as maiores variâncias e desvios-padrão nos parâmetros de qualidade
da água ocorreram para sólidos dissolvidos, coliformes termotolerantes e coliformes totais,
demonstrando que, esses parâmetros foram os que mais variaram, apresentando maiores
diferenças entre os valores mínimos e máximos, considerando a totalidade das amostras.
Tabela 55: Estatística descritiva (média, mínimo, máximo, variância e desvio-padrão) dos
valores dos parâmetros mensurados na água a partir das amostras coletadas no rio
Itabapoana, nas duas campanhas realizadas na área de influência direta da PCH Bom Jesus, em
agosto e dezembro de 2012.

5,30

0

DesvioPadrão
0,20

6,10

6,80

0

0,21

26,80

29,00

1

1,06

20,60

23,00

2

1,24

7,93

6,80

8,90

1

0,81

12

50,61

44,10

59,48

30

5,51

12

71,43

63,20

96,87

102

10,11

Potencial redox (mV)

12

21,08

20,00

22,00

1

1,00

Sólidos dissolvidos (mg/L)

12

57,08

14,00

103,00

588

24,25

DBO (mg/L)

12

2,45

2,00

2,90

0

0,47

Fósforo total (mg/L)

12

0,02

0,01

0,03

0

0,01

Nitrato (mg/L)

12

0,41

0,20

0,60

0

0,14

Nitrito (mg/L)

12

0,01

0,00

0,02

0

0,01

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

12

0,05

0,01

0,09

0

0,04

Nitrogênio total (mg/L)

12

0,25

0,15

0,51

0

0,10

Dureza (mg CaCo3/L)
Coliformes
termotolerantes
(NMP/100mL)
Coliformes totais (NMP/100mL)

12

14,05

4,00

68,00

309

17,59

12

341,98

0,90

2613,00

537098

732,87

70708488

8408,83

Ortofosfato (mg/L)

12

0,05

0,02

0,21

0

0,05

Clorofila a (µg/L)

12

2,21

0,00

2,90

1

0,83

Parâmetros

Amostras

Média

OD (mg/L)

12

4,82

pH

12

6,24

Temperatura ar (°C)

12

27,98

Temperatura da água (°C)

12

21,81

Turbidez (MgPt/L)

12

Sólidos em suspensão (mg/L)
Condutividade (µs)
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Para verificar se existiram diferenças espaciais e temporais significativas nos valores médios
dos parâmetros mensurados para avaliar a qualidade da água foram utilizados testes de
médias. Os dados foram testados quanto aos pressupostos de normalidade e homogeneidade
das variâncias, necessários para a aplicação de testes de médias paramétricos (análise de
variância unifatorial e Teste t). Quando os pressupostos foram violados, foram utilizados os
testes não-paramétricos análogos.
Para testar a significância de diferenças nos valores médios dos parâmetros entre campanhas
foram utilizados o Teste t e o Teste de Mann-Whitney (não-paramétrico). Já para verificar a
existência de diferenças significativas entre as médias dos valores dos parâmetros entre
pontos foi utilizado o Teste de Kruskal-Wallis (não-paramétrico).
De modo geral, a maioria dos parâmetros de qualidade da água apresentaram diferenças
significativas entre campanhas, com as maiores médias ocorrendo na campanha 2, realizada
em agosto de 2012 (época de cheia), o que demonstra a importância de diferenças temporais
na determinação dos valores dos parâmetros. A única exceção dentre esses parâmetros foi o
valor de pH, que foi significativamente superior na campanha 1, realizada em dezembro de
2012 (época de seca).
As variáveis que apresentaram valores médios superiores na campanha 2 foram temperatura
do ar, temperatura da água, sólidos em suspensão, condutividade, potencial redox, DBO,
fósforo total, nitrito e nitrogênio amoniacal. De modo geral, esse resultado corresponde ao
que seria esperado, visto que a campanha 2 corresponde a estação mais quente e chuvosa.
Uma maior intensidade pluviométrica tende a ser coincidente com maiores valores de
materiais em suspensão, especialmente em áreas menos vegetadas, onde se espera um maior
carreamento de sedimentos para dentro do rio. Isso pode influenciar diretamente as
concentrações de nutrientes, que tendem a se tornar mais elevadas, bem como os valores de
pH, que tendem a se tornar mais ácidos em ambientes com maior quantidade de matéria
orgânica. Além disso, também são esperados maiores valores de DBO em situações onde há
uma maior carga orgânica a ser decomposta e maiores temperaturas.
Espera-se, também, um aumento da condutividade (para a maioria dos sais que a compõem)
com o aumento da temperatura. E dada a relação existente entre o potencial redox e a
condutividade e pH, que expressam a quantidade de íons suspensos na água, é esperado que o
mesmo sofra alterações em consequência da alteração nessas outras variáveis.
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Tabela 56: Testes de média (Teste t e Mann-Whitney) aplicados aos valores dos parâmetros
mensurados na água a partir das amostras coletadas no rio Itabapoana, comparando os
valores obtidos nas duas campanhas realizadas na área de influência direta da PCH Bom Jesus.
Teste de MannWhitney (U)

p

Diferença
observada

pH

5,00

0,04

C1>C2

Temperatura ar (°C)

0,00

0,00

C1<C2

Temperatura da água (°C)

0,00

0,00

C1<C2

Sólidos em suspensão (mg/L)

0,00

0,00

C1<C2

Condutividade (µs)

3,00

0,02

C1<C2

Potencial redox (mV)

0,00

0,00

C1<C2

DBO (mg/L)

0,00

0,00

C1<C2

Fósforo total (mg/L)

2,00

0,01

C1>C2

0,00

0,00

C1<C2

0,00

0,00

C1<C2

Dureza (mg CaCo3/L)

12,00

0,34

C1=C2

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

6,00

0,05

C1=C2

Ortofosfato (mg/L)

6,00

0,05

C1=C2

Clorofila a (µg/L)

6,00

0,05

C1=C2

Parâmetro
OD (mg/L)

Teste t
g.l.
(t)
-0,18

Turbidez (MgPt/L)

0,00

Sólidos dissolvidos (mg/L)

Nitrato (mg/L)

-0,22

-1,05

p

10 0,86

10 1,00

10 0,83

10 0,32

Nitrito (mg/L)
Nitrogênio amoniacal (mg/L)
Nitrogênio total (mg/L)

-2,08

Coliformes totais (NMP/100mL)

-2,20

10 0,06

10 0,05

Não foram verificadas diferenças significativas para os valores médios dos parâmetros de
qualidade da água entre pontos, de acordo com a tabela abaixo.
Tabela 57: Testes de média (Kruskal-Wallis) aplicados aos valores dos parâmetros mensurados
na água nas duas campanhas realizadas na área de influência direta da PCH Bom Jesus,
comparando os valores obtidos nas amostras coletadas nos pontos amostrais no rio
Itabapoana.
Parâmetro

Teste de Kruskal-Wallis (H)

p

9,15
5,38

0,10

pH
Temperatura ar (°C)

0,36

1,00

Temperatura da água (°C)

0,36

1,00

Turbidez (MgPt/L)

11,00

0,05

Sólidos em suspensão (mg/L)

2,69

0,75

Condutividade (µs)

3,61

0,61

Potencial redox (mV)

0,35

1,00

OD (mg/L)
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Parâmetro

Teste de Kruskal-Wallis (H)

p

Sólidos dissolvidos (mg/L)

6,62

0,25

DBO (mg/L)

0,00

1,00

Fósforo total (mg/L)

1,15

0,95

Nitrato (mg/L)

7,22

0,21

Nitrito (mg/L)

0,00

1,00

Nitrogênio amoniacal (mg/L)

0,00

1,00

Nitrogênio total (mg/L)

3,16

0,68

Dureza (mg CaCo3/L)

4,88

0,43

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

5,38

0,37

Coliformes totais (NMP/100mL)

4,03

0,54

Ortofosfato (mg/L)

3,39

0,64

Clorofila a (µg/L)

3,21

0,67

Análises Multivariadas
Uma análise de agrupamento hierárquica, com base na distância Euclidiana e método de
ligação UPGMA (Unweight Pair-Group Method Average) (LEGENDRE e LEGENGRE 1998), foi
realizada para sumarizar a informação em relação à similaridade dos pontos, agrupando-os em
relação aos seus valores para os parâmetros de qualidade da água. Não foram utilizados os
valores de metais pesados, pois as medidas foram obtidas a partir do sedimento e da água nas
campanhas 1 e 2, respectivamente.
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BJ01-C1
BJ06-C1
BJ06-C2
BJ02-C1
BJ03-C1
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Figura 63: Dendograma dos 6 pontos amostrados no rio Itabapoana em ambas as coletas Campanha 1 (C1) e Campanha 2 (C2) - mostrando a estrutura dos grupos a partir da análise de
agrupamento hierárquica.
Como é possível verificar no dendrograma ocorreu a formação de dois grandes grupos
compostos, basicamente, por amostras da campanha 1 (grupo 1) e campanha 2 (grupo 2)
(Figura 63). Isso reforça a importância das diferenças temporais na determinação das
condições limnológicas do trecho do rio Itabapoana inserido na área de influência direta da
PCH Bom Jesus.
Além disso, nota-se que o ponto BJ06 foi o que menos apresentou diferenças temporais na
qualidade da água, embora não tenha se mostrado muito similar entre campanhas, uma vez
que amostra do ponto na campanha 2 se isolou do subgrupo que contém a amostra da
campanha 1. Este subgrupo foi composto pelas amostras da campanha 1 obtidas nos pontos
BJ01 e BJ06, que compartilham os menores valores de ortofosfato e coliformes
termotolerantes. Os demais subgrupos que compõem o grupo 1 (amostras da campanha 1)
foram os subgrupos formados pelos pontos BJ02 e BJ03 e pelos pontos BJ04 e BJ05, que se
mostraram mais similares pelos maiores valores de coliformes totais e termotolerantes e pelos
menores valores de nitrito e nitrato, respectivamente.
Os subgrupos do grupo 2, que reuniu amostras da campanha 2, foram formados pelos pontos
BJ01 e BJ03 e BJ02 e BJ05, sendo que BJ04 se segregou dos demais pontos. BJ01 e BJ03 se
mostraram mais similares em função dos maiores valores de coliformes totais. Já BJ02 e BJ05
compartilharam menores valores de fósforo total e coliformes totais, valores intermediários de
nitrato e maiores valores de nitrogênio total.
Correlação
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A relação entre as concentrações de nitrogênio (representado pelas frações amoniacal, nitroso
e nítrico) e de fósforo (representado pelo sal fosfato) permite concluir sobre a ocorrência do
nutriente limitante no processo de eutrofização. Sabidamente a eutrofização é o mais
complexo dentre os fenômenos poluidores da água devido ao fato de possuir uma base
essencialmente biológica, portanto dificilmente modelável. O predomínio de relações de
natureza estocástica dificulta sobremaneira o acompanhamento da evolução do fenômeno, o
qual é extremamente prejudicial ao uso do corpo d’água como manancial de abastecimento.
Neste aspecto o conhecimento do nutriente limitante, obtido pela relação estequiométrica
entre as concentrações de nitrogênio e fósforo, fornece um valioso auxílio para a compreensão
do fenômeno e principalmente para o seu combate.
Não foi observada nenhuma relação entre os parâmetros nitrogênio, nitrato, nitrito e fósforo;
e os níveis de coliformes fecais totais registrados. Em todas as análises os valores de R2 foram
bem abaixo de 1,0, ou seja, não são considerados significativos.
Outra relação bastante útil para o conhecimento da dinâmica de eutrofização em mananciais
de abastecimento se dá entre o fósforo e o crescimento de algas e plantas (representadas pela
presença do pigmento clorofila). Entretanto em ambientes tropicais, onde a assimilação de
nutrientes é bastante mais intensa, da mesma forma que a sua perda (excreção, sedimentação
de fósforo particulado, sedimentação de algas em águas quentes, portanto pouco viscosas) a
relação entre P e Clorofila não é usualmente exponencial, como reportado em climas
temperados. O conhecimento desta relação, que naturalmente é individualizada para cada
ambiente aquático, permite uma melhor compreensão do desenvolvimento da eutrofização e
dos processos a serem usados para o seu combate.
Também não foi observada nenhuma relação entre o crescimento de algas (clorofila-a) e os
níveis de fósforo, que é um importante fator limitante para esses organismos.
Foram realizadas análises de correlação linear entre alguns parâmetros. As medias do
nitrogênio, nitrato, nitrito e fósforo foram comparados com os níveis de coliformes fecais
encontrados. Os valores de R2 foram baixos, o que indica não haver uma forte relação.
Também foi realizada entre o fósforo e a clorofila a e o oxigênio dissolvido e os pontos de
coleta, na tentativa de identificar os níveis de eutrofização. Todavia assim como registrado
acima, os valores de R2 foram baixos, o que indica não haver uma forte relação.
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y = -7E-08x + 0,1975
R² = 0,0001
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Figura 64. Correlação linear considerando o nitrogênio (acima) e nitrato (abaixo) e os níveis
de coliformes fecais totais registrados.
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Figura 65. Correlação linear considerando o nitrito (acima) e fósforo (abaixo) e os níveis de
coliformes fecais totais registrados.
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y = 99,967x + 0,0008
R² = 0,2
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Figura 66. Correlação linear considerando a clorofila-a e o fósforo total registrado.

y = -0,0486x + 4,9833
R² = 0,2453

5,2

Oxigênio dissolvido

5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
0

1

2

3

4

5

6

7

Pontos de amostragem

Figura 67. Correlação linear considerando o oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem.
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Condições limitantes e controladoras da produção primária (diagnóstico e prognóstico).
O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d’água em diferentes graus de
trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu
efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de
macrófitas aquáticas (CETESB 2005).
Das três variáveis citadas para o cálculo do Índice do Estado Trófico, foram aplicadas apenas
duas: clorofila a e fósforo total, uma vez que os valores de transparência muitas vezes não são
representativos do estado de trofia, pois esta pode ser afetada pela elevada turbidez
decorrente de material mineral em suspensão e não apenas pela densidade de organismos
planctônicos, além de muitas vezes não se dispor desses dados (CETESB 2005).
Nesse índice, os resultados correspondentes ao fósforo, IET(P), devem ser entendidos como
uma medida do potencial de eutrofização, já que este nutriente atua como o agente causador
do processo. A avaliação correspondente à clorofila a, IET(CL), por sua vez, deve ser
considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente causador, indicando de
forma adequada o nível de crescimento de algas que tem lugar em suas águas. Assim, o índice
médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o efeito do processo. Deve-se ter em conta
que num corpo hídrico, em que o processo de eutrofização encontra-se plenamente
estabelecido, o estado trófico determinado pelo índice da clorofila a certamente coincidirá
com o estado trófico determinado pelo índice do fósforo (CETESB 2005).
Já nos corpos hídricos em que o processo esteja limitado por fatores ambientais, como a
temperatura da água ou a baixa transparência, o índice relativo à clorofila a irá refletir esse
fato, classificando o estado trófico em um nível inferior àquele determinado pelo índice do
fósforo. Além disso, caso sejam aplicados algicidas, a consequente diminuição das
concentrações de clorofila a resultará em uma redução na classificação obtida a partir do seu
índice (CETESB 2005).
O Índice do Estado Trófico apresentado e utilizado no cálculo do IVA, será composto pelo
Índice do Estado Trófico para o fósforo – IET(PT) e o Índice do Estado Trófico para a clorofila a
– IET(CL), modificados por Lamparelli (2004), sendo estabelecidos para ambientes lóticos,
segundo as equações:
IET (CL) = 10 x (6 - ((- 0,7 - 0,6 x (ln CL))/ ln 2)) - 20
IET (PT) = 10 x (6 - ((0,42 - 0,36 x (ln PT))/ ln 2)) - 20
onde:
PT: concentração de fósforo total medida à superfície da água, em µg.L-1;
CL: concentração de clorofila a medida à superfície da água, em µg.L-1;
ln: logaritmo natural.
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O IET será representado como a média aritmética simples dos índices relativos ao fósforo total
e a clorofila a, segundo a equação:
IET = [ IET ( PT ) + IET ( CL) ] / 2
Na interpretação dos resultados, os pontos serão classificados conforme os resultados obtidos.
Assim, para cada ponto, serão utilizadas as médias geométricas das concentrações de fósforo
total e clorofila a para cálculo do IET(PT) e IET(CL), sendo o IET final resultante da média
aritmética simples dos índices anuais relativos ao fósforo total e a clorofila a.
Em virtude da variabilidade sazonal dos processos ambientais que têm influência sobre o grau
de eutrofização de um corpo hídrico, esse processo pode apresentar variações no decorrer do
ano, havendo épocas em que se desenvolve de forma mais intensa e outras em que pode ser
mais limitado. Em geral, no início da primavera, com o aumento da temperatura da água,
maior disponibilidade de nutrientes e condições propícias de penetração de luz na água, é
comum observar-se um incremento do processo, após o período de inverno, em que se mostra
menos intenso.
Quase todos os pontos amostrados, com exceção do BJ02 (Mesotrófico), foram classificados
como Hipereutróficos.
TABELA 58: Índice do Estado Trófico (IET) na AID da PCH Bom Jesus.
Ponto
BJ01
BJ02
BJ03
BJ04
BJ05
BJ06

IET
70
55
70
70
70
70

Categoria (Estado Trófico)
Hipereutrófico
Mesotrófico
Hipereutrófico
Hipereutrófico
Hipereutrófico
Hipereutrófico

Um prognóstico da produção primária e eutrofização podem ser feitos se consideramos as
taxas de crescimento populacional da região, já que este índice está diretamente relacionado
ao volume de lançamento de carga orgânica no rio Itabapoana.
Estima-se que atualmente, considerando uma população de 35.411 habitantes em Bom Jesus
do Itabapoana e 9.479 em Bom Jesus do Norte, sejam lançados diariamente 6.733.500 L de
carga orgânica neste trecho do rio Itabapoana.
O prognóstico da carga orgânica lançada neste trecho do rio Itabapoana indica que,
considerando a taxa de crescimento populacional dos municípios nos últimos 30 anos, serão
lançados aproximadamente 7.433.732 L por dia no ano de 2020, 8.212.439 L/ dia em 2030 e
9.079.186 L/ dia em 2040. Respectivamente serão 700.232 L/ dia a mais que atualmente é
lançado, somente no primeiro decênio; 1.478.939 L/ dia no segundo decênio e 2.345.686 L/ dia
em 2040.
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Com o aumento da carga orgânica lançada espera-se haver um aumento da produtividade
primária, levando a uma piora na qualidade das águas do rio Itabapoana. Todavia devemos
considerar a condição atual do estado trófico deste sistema, considerado hipereutrofizado nos
dias atuais.

Tabela 59: Relação entre a população de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte, e a
estimativa média de carga orgânica lançada (L/ dia), com prognóstico para os próximos 30
anos. A taxa de crescimento populacional corresponde a média observada entre 1980 e 2010.
Dados: Censo/ IBGE.
Variável
População Bom Jesus

1980

1991

2000

2010

27.968

29.873

33.655

35.411

Porcentagem crescimento
6,8%
12,7%
5,2%
População Bom Jesus do
7.963
9.226
9.479
Norte
Porcentagem crescimento
15,9%
2,7%
Carga orgânica Bom Jesus
4.195.200 4.480.950 5.048.250 5.311.650
(L/ dia)
Carga orgânica Bom Jesus
Norte
1.194.450 1.383.900 1.421.850
(L/ dia)
Total carga orgânica
4.195.200 5.675.400 6.432.150 6.733.500
(L/ dia)

2020
2030
2040
(prognóstico) (prognóstico) (prognóstico)
38.563
41.995
45.732
8,9%

8,9%

8,9%

10.996

12.755

14.796

16%

16%

16%

5.784.386

6.299.197

6.859.826

1.649.346

1.913.241

2.219.360

7.433.732

8.212.439

9.079.186

A Portaria 518/04 do Ministério da Saúde estabelece os procedimentos e responsabilidades
para a qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade, enquanto, a
resolução do CONAMA 357/05, faz menção à água em seu uso múltiplo, tanto para consumo
humano, de animais, para evitar contaminação por doenças. A resolução CONAMA 274/ 00
define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras.
Segundo a resolução do CONAMA 357/05 o valor máximo permitido para fósforo é de 0,05
mg/L e o de clorofila a é de 30 g/L, ou seja, não foi excedido em nenhum ponto. Destaque para
a violação do oxigênio dissolvido ocorrido na 1ª campanha em BJ01. Tendo em vista que o teor
de oxigênio dissolvido obtido em um determinado momento quantifica o balanço entre a
produção fotossintética - suprimento atmosférico e o consumo ocasionado por processos
metabólicos (KALFF, 2002), as baixas concentrações do gás podem estar refletindo o seu
consumo na decomposição de materiais orgânicos por bactérias.
Nos pontos BJ02 e BJ03 merecem atenção principalmente em função da concentração de
coliformes termotolerantes. Entretanto, de modo geral, as águas foram consideradas próprias
para recreação de contato primário de acordo com a resolução CONAMA 274/00, visto que a
concentração foi inferior a 1.000 coliformes fecais (termotolerantes) por 100 mL, limite no
qual a água ainda é considerada de qualidade satisfatória para a referida atividade. Nesse caso,
é importante ressaltar que com a formação do reservatório e, consequentemente, de um
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sistema de retenção de cargas de efluentes, esta situação pode se agravar, devendo, portanto,
ser constantemente monitorada.
Os resultados também indicam que essas águas são impróprias para o consumo humano, já
que a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde estabelece que os coliformes fecais e totais têm
que ser igual a zero, em uma fração de 100 mL.
Segundo a resolução CONAMA 274/ 00, as águas serão consideradas impróprias para o banho
quando no trecho avaliado, for verificada uma das seguintes ocorrências:
a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;
b) valor obtido na última amostragem for superior a 2.500 coliformes fecais (termotolerantes)
ou 2.000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros;
c) incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica,
indicada pelas autoridades sanitárias;
d) presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos,
graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a
recreação;
e) pH < 6,0 ou pH > 9,0 (águas doces), à exceção das condições naturais;
f) floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não oferecem riscos à
saúde humana;
g) outros fatores que contra-indiquem, temporária ou permanentemente, o exercício da
recreação de contato primário.
Foi observado que em todos os pontos amostrados, em pelo menos uma campanha, os valores
de coliformes fecais (termotolerantes) foram superiores a 2.500 ind./ 100 mL. Ou seja, de
acordo com a CONAMA 274/00 as águas deste trecho do rio Itabapoana são impróprias para o
banho.
No entanto deve-se destacar que o empreendimento encontra-se a montante dos laçamentos
de esgoto dos distritos sede de Bom Jesus de Itabapoana e Bom Jesus do Norte. O aporte
pontual ao reservatório da PCH Bom Jesus é lançado pelo distrito de Calheiros e Rosal, sendo o
mais próximo localizado a pelo menos 18 km deste. E, conforme demontrou o modelo
matemático gerado, não há tendência a eutrofização da água do rio Itabapoana devido à
implantação do empreendimento.
De acordo com os dados demográficos o incremento da população se deu na área urbana,
havendo inclusive redução da população na zona rural entre 1970 e 2010, como pode ser visto
no item 5.4.3.3.1 Densidade Demográfica no Volume IV - Socioeconomia.
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102. Empregar modelagem matemática para prognosticar a qualidade da água. Os
modelos de eutrofização deverão avaliar os parâmetros de oxigênio dissolvido,
fósforo total, ortofosfato, nitrogênio amoniacal total, nitrito, coliformes
termotolerantes, nitrato e clorofila-a.
Apresentação do simulador utilizado
Atendendo às exigências dos Órgãos Ambientais foi construído um modelo matemático que
simulasse o comportamento de alguns parâmetros de qualidade de água em resposta às
intervenções previstas no empreendimento a ser construído às margens do Rio Itabapoana.
Tais parâmetros seriam as concentrações de nitrato, amônia, ortofosfato, clorofila, demanda
bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido (OD) e coliformes fecais termotolerantes (CFT).
O modelo aqui descrito foi construído no simulador MOHID, que é uma plataforma de
simulação hidrodinâmica e transporte de constituintes em suspensão e solução, cujo
desenvolvimento iniciou-se ainda em 1985, sendo desde então submetido a um contínuo
melhor amento e atualização, devido à sua aplicação em muitas pesquisas e projetos de
engenharia. Os modelos que o compreendem foram desenvolvidos por uma grande equipe de
técnicos pertencentes ao Instituto Superior Técnico de Lisboa2, em cooperação próxima com a
empresa Hidromod Ltda.3, e inclui contribuições de uma equipe permanente de
pesquisadores, de alunos de doutorado dos Programas de Engenharia Ambiental e Mecânica,
bem como de alunos do Curso de Mestrado em Modelagem de Ambientes Marinhos.
Contribuições de outros grupos de pesquisa têm igualmente sido relevantes para o
desenvolvimento do MOHID. A filosofia do novo modelo MOHID (MIRANDA et al., 2000)
permite a utilização do modelo em suas abordagens uni, bi e tridimensional.
O MOHID tem sido aplicado em diversos corpos hídricos localizados em diversas partes do
mundo, se mostrando capaz de simular complexas características presentes em escoamentos
observados nos ambientes estudados. O modelo tem sido aplicado tanto como ferramenta de
pesquisa, quanto em projetos de consultoria. Ao longo da costa portuguesa, diferentes
ambientes têm sido estudados com o seu auxílio, incluindo os seus principais estuários (Minho,
Lima, Douro, Mondego, Tejo, Sado, Mira, Arade e Guadiana) e lagoas costeiras (Ria de Aveiro e
Ria Formosa) (INAG, 2001; Martins et al., 2000). O modelo foi igualmente implementado na
maioria das lagoas da Galícia como Ría de Vigo (Taboada et al.,1998; Montero, 1999 e
Montero et al.,1999), Ría de Pontevedra (Taboada et al., 2000; Villarreal et al., 2000), além de
outras lagoas (Pérez Villar et al., 1999). Além das regiões costeiras da Península Ibérica, alguns
estuários têm sido modelados, como o Western Scheldt (Holanda), Gironde (França), esses
através de modelos desenvolvidos por Cancino e Neves (1999) e o estuário de Carlingford,
Irlanda, através de modelo desenvolvido por Leitão (1997), assim como alguns estuários
localizados na costa brasileira, tais como Macaé (Lima, 2012), Santos e Fortaleza.

2

Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal. (http://ist.utl.pt).
3

Sala 349, Núcleo Central do Tagus Park, 2780-982, Porto Salvo, Portugal (http://www.hidromod.pt).
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Construção do modelo
A implantação do modelo aqui apresentado obedeceu à seqüência usual necessária para tal
propósito, inicialmente foi construído um terreno digital da área de interesse na condição
natural, ou seja, sem a construção da PCH, fazendo uso das informações topo-batimétricas
disponíveis. A Figura 68 apresenta graficamente o terreno digital que foi construído.

:
FIGURA 68: Distribuição topo-batimétrica da região simulada no estado natural. A escala
refere-se à distância (metros) do nível de referência.
A situação após a construção do empreendimento está representada na Figura 69, na qual
foram inseridos os dados do empreendimento disponibilizados pela engenharia.
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FIGURA 69: Distribuição topo-batimétrica da região simulada após a construção da PCH. A
escala refere-se à distância (metros) do nível de referência
Em seguida foi construído um Modelo Hidrodinâmico (MH). Em função das características
geométricas (profundidade, largura e comprimento) da região simulada, Figs.1 e 2. A escala
refere-se à distância (metros) do nível de referência. Aqui foi adotada uma versão 2-D
horizontal , capaz de simular, de forma integrada na vertical, as variáveis hidrodinâmicas, quais
sejam, as componentes horizontais de velocidade e nível d´água. Finalmente, foi
implementado um Modelo de Qualidade de Água (MQA). Os Modelos de Qualidade da Água
do MOHID incluem o transporte devido aos fluxos advectivo (transporte pelo campo de
velocidades) e difusivo (decorrente dos gradientes de concentração da substância ou
constituinte simulado).
Além disso, tais modelos contemplam aportes de rios e descargas antropogênicas, trocas com
o sedimento de fundo e com a atmosfera, sedimentação de material particulado e fontes e
sorvedouros internos, esses modelados por reações específicas.
Atualmente, o MQA do MOHID é capaz de simular 24 propriedades da água: temperatura,
salinidade, fitoplâncton, zooplâncton, fósforo orgânico particulado, fósforo orgânico dissolvido
refratário, fósforo orgânico dissolvido não refratário, fósforo inorgânico, nitrogênio orgânico
particulado, nitrogênio orgânico refratário, nitrogênio orgânico não refratário, amônia, nitrato,
nitrito, demanda biológica de oxigênio, oxigênio, sedimentos coesivos, bactérias ciliadas,
arsênico particulado, arsênico dissolvido, coliformes fecais, inclusive no estado larval.
Qualquer nova propriedade pode muito facilmente ser adicionada, graças à programação
objeto-orientada utilizada no MOHID. O MQA aqui construído, no entanto, considerou apenas
os constituintes que pudessem afetar os parâmetros de interesse ao problema, enumerados
acima.
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O modelo ecológico incluído no MOHID é adaptado do desenvolvido pela EPA (1985), e
pertence à categoria de modelos de simulação de ecossistemas, isto é, constitui-se em
conjuntos de equações de conservação que descrevem de forma tão adequada quanto
possível o funcionamento e as inter-relações entre os componentes de um ecossistema real. O
MOHID adota um sistema que consiste em cinco variáveis de estado, incluindo fitoplâncton,
zooplâncton, nutriente dissolvido, matéria orgânica na forma pelágica, matéria orgânica na
fase bêntica, bactérias pelágicas e bactérias bênticas (MARETEC, 2012).

dN/dt = - (incorporação pelo fitoplâncton) – (incorporação por bactéria pelágica) +
(mineralização pelágica) + (mineralização bêntica) + (excreção por zooplâncton) + advecção e
difusão.

dP/dt = (crescimento fitoplanctônico) – (excreção de pOM) – (mortalidade natural) –
f20(consumo de fitoplâncton) – (decantação de fitoplâncton) + advecção e difusão.

dZ/dt = (crescimento de zooplâncton) – f01 (excreção de nutrientes) – (excreção de bOM) (excreção de pOM) + advecção e difusão.

dpOM/dt = (excreção de pOM) + mortalidade natural de fitoplâncton) + mortalidade natural
de bactérias pelágicas) + pelotas fecais e detritos oriundos de níveis tróficos superiores) –
(degradação de pOM por bactérias pelágicas) + advecção e difusão.

dbOM/dt = mortalidade natural de fitoplâncton) + (precipitação de fitoplâncton) + mortalidade
natural de bactérias pelágicas) + (mortalidade natural de bactérias bênticas) + pelotas fecais e
detritos oriundos de níveis tróficos superiores) – (degradação de bOM por bactérias bênticas)
+ advecção e difusão.

dpB/dt = (degradação de pOM) + (incorporação de N) – (mineralização pelágica) –
(mortalidade natural) + advecção e difusão.

dpB/dt = (degradação de bOM) – (mineralização bêntica) – (mortalidade natural).

onde N representa a concentração de nutrientes inorgânicos, P a concentração de
fitoplâncton, Z a concentração de zooplâncton, pOM a concentração de matéria orgânica
pelágica, bOM a concentração de matéria orgânica bêntica, pB a concentração de bactérias
pelágicas, bB a concentração de bactérias bênticas.
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Conceitualmente, o MQA do MOHID considera que todo o processo de produção primária,
impulsionado pela energia luminosa, seja o motor necessário a todas as transferências de
massas que ocorrem entre os compartimentos biológicos.
Definição dos cenários de interesse
Na definição dos cenários de interesse foi fundamental estudar a série de vazões registradas
no trecho da PCH Bom Jesus, no período entre 1949 e 1956, cujo resumo está apresentado na
Tabela 60.
TABELA 60: Resumo das Características Mensais (*)

A seguir, com objetivo de definir os cenários de interesse para a operação da PCH, estudaramse as vazões médias mensais fazendo uma correlação com a UHE Rosal, resultando na Tabela
61, com informações mensais das vazões turbinada e sanitária.

TABELA 61: Vazões médias mensais - Correlação com UHE Rosal
Mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Media

Histórica

81,0

60,2

56,6

46,1

32,6

25,7

22,4

18,6

18,6

25,0

47,9

72,9

42,3

Turbinada

51,3

44,7

44,4

41,3

30,0

23,1

19.8

16,0

16,0

22,3

40,3

52,0

33,4

Sanitária

29,7

15,5

12,2

4,8

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

7,7

7,7

20,9

8,88

(*) base histórica de 1931 a 2007

Decidiu-se simular os seguintes cenários:
1) situação natural para calibração, vazão de 13 m3s-1;
2) situação natural, vazão média mensal mínima de 3,87 m3s-1;
3) após a obra, vazão média histórica de 42,3 m3s-1, vazão turbinada de 33,4 m3s-1 e sanitária
no TVR de 8,88 m3s-1;
4) após a obra, vazão de operação de 13 m3s-1, vazão turbinada de 10.4 m3s-1 e sanitária no
TVR de 2.6 m3s-1;
5) após a obra, vazão média mensal mínima de 3,87 m3s-1, sendo totalmente descarregada no
TVR (as turbinas são ativadas quando a vazão disponível é superior a 9,6 m3s-1).
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Estratégia usada nas simulações
Na implementação do Modelo Hidrodinâmico, foram consideradas duas condições de
fronteira. Na fronteira a montante do empreendimento foi especificada a vazão do próprio rio
e na fronteira a jusante o nível de água, ambos obedecendo a curva chave. Tais condições
foram alteradas em função dos cenários que se pretendia simular, adotando-se as vazões de
interesse. A condição inicial informada ao modelo hidrodinâmico foi a profundidade definida
no levantamento topo-batimétrico. Com o intuito de evitar que a condição inicial influenciasse
os resultados simulados, foi imposto ao modelo que “rodasse” por um período de tempo
determinado, equivalente ao tempo de residência da água na região simulada. Tal lapso de
tempo variou em função da vazão informada ao modelo, sendo que na estimativa do tempo de
residência foram adotadas simplificações na geometria do domínio físico simulado
(basicamente, seções uniformes ao longo do escoamento), resultando em cerca de 22 minutos
para a vazão de 42,3 m3s-1 e 235 minutos para a vazão de 3.87 m3s-1.
Na implementação do Modelo de Qualidade de Água, para cada constituinte simulado (por
exemplo, ortofosfato, oxigênio dissolvido etc.) foram adotadas igualmente duas condições de
fronteira. Na fronteira situada a montante de onde deve se instalar o empreendimento foi
especificada a concentração determinada em campo, enquanto que na fronteira a jusante foi
especificado um gradiente nulo, que em síntese propicia que a concentração nesse ponto seja
definida pelo transporte e reações aos quais o constituinte simulado esteja sujeito a montante.
A condição inicial adotada foi de concentração nula para toda a região simulada e para todos
os constituintes simulados, tendo sido usada a mesma estratégia aplicada no Modelo
Hidrodinâmico, ou seja, as simulações só passaram a ser consideradas após a completa
renovação da água no domínio físico modelado, que se deu após transcorrer o tempo de
residência (vide seção anterior). O MQA assumiu, ainda, algumas hipóteses simplificadoras, em
função das peculiaridades da região simulada. Assim, a troca de constituintes entre o
sedimento e a coluna d´água foi desconsiderada nesse modelo. Isso se justifica tanto pelas
características granulométricas do sedimento de fundo (baixo teor de matéria orgânica)
quanto pelos campos de velocidade gerados no Modelo Hidrodinâmico, que indicaram taxa
desprezível de deposição de sedimento coesivo, isso mesmo para o cenário de vazão sanitária.
Além disso, adotou-se como “fonte” in situ de oxigênio a decorrente da fotossíntese, bem
como a reaeração mecânica. Por fim, cabe destacar que aportes pontuais e difusos na região
simulada também foram desprezados no modelo matemático implementado.
Calibração dos modelos
Uma premissa básica que sempre deve ser considerada na modelagem matemática é a de que
os modelos nunca podem gerar resultados melhores do que os dados que lhes são informados
para sua implementação. No caso de simulações empregadas em recursos hídricos ou, mais
especificamente, na simulação da qualidade de um dado corpo d´água, variáveis hidráulicas
(vazão e nível d´água) bem como a concentração das substâncias simuladas nos limites da
região de interesse devem ser informadas. Ainda, de preferência tais dados devem ser
informados através de séries temporais, se o interesse é na variação dinâmica e transiente dos
processos que estejam ocorrendo na coluna d´água.
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Essas informações são críticas não somente para a implementação dos modelos, mas para sua
calibração e validação. Neste estudo, a base de dados disponível para implementação e
calibração dos modelos construídos estava restrita a levantamentos pontuais em dois cenários
específicos, representativos, respectivamente, de vazão de cheia e estio. Tanto as simulações
quanto a calibração dos modelos aqui discutidos restringem-se à situação de estio, por se
caracterizar em cenário mais crítico do ponto de vista ambiental.
Por fim, deve-se ressaltar que os modelos matemáticos aqui construídos são resolvidos
numericamente, ou seja, geram a distribuição espaço-temporal de propriedades de interesse
para regiões discretas. Assim, contrariamente às concentrações obtidas em campo, que
espacialmente são referidas a pontos singulares, as concentrações calculadas pelos modelos
são representativas de uma pequena área da lâmina d´água, que define o nível de resolução
do modelo. A resolução adotada nas simulações aqui apresentadas foi de 9 m2 (3 x 3).
O Modelo Hidrodinâmico desenvolvido foi calibrado comparando-se as profundidades
medidas em campo e os valores simulados, os quais apresentaram satisfatória concordância.
Na Figura 70 são apresentadas graficamente as variações do nível de água ao longo do trecho
de interesse.

FIGURA 70: Variação do nível de água (m) em metros ao longo do domínio de interesse
ambiental no estado natural
O MQA foi calibrado comparando-se a distribuição espacial das concentrações simuladas com
aquelas determinadas em campo para os parâmetros de interesse, sendo que os pontos de
amostragem utilizados nesse levantamento são mostrados na Figura 71 e no Mapa de Pontos
de Amostragem para Estudo da Biota Aquática, Limnologia e Qualidade de Água. Para efeito de
comparação, foram considerados os dados de campo determinados nas estações BJ-04 e BJ05, por serem mais representativas da região de interesse.
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FIGURA 71: Localização dos pontos de coleta das amostras utilizadas para calibração.

Na calibração do MQA teve-se particular preocupação com a concentração de oxigênio
dissolvido, isso porque, além de ser uma das mais importantes variáveis de indicação de
qualidade de água, sua concentração controla importantes processos biogeoquímicos, como a
mineralização de matéria orgânica, a nitrificação (transformação de amônia em nitrato) e até a
adsorção de fósforo em partículas sedimentares, reações e processos esses todos incluídos na
modelagem aqui adotada. Essencialmente, a calibração da concentração de oxigênio dissolvido
foi feita alterando-se a expressão que parametriza o mecanismo de reaeração causado pelo
turbilhonamento da água, processo esse muito sensível às alterações de profundidade e
velocidade de deslocamento da água.
A comparação entre concentrações simuladas e determinadas em campo pode ser observada
na Tabela 62, a seguir. Constata-se uma boa concordância entre simulação e dados de campo,
o pior resultado ficando por conta da concentração de ortofosfato.
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TABELA 62: Comparação das concentrações simuladas e determinadas em campo dos
parâmetros considerando a estação BJ-04.
Nitrato

Amônia

Clorofila

Ortofosfato

OD

[mg l-1]

[mg l-1]

[mg l-1]

[mg l-1]

[mg l-1]

Determinado

0,2

0.01

2

0,13

4,8

Simulado

0.2

0.01

1.99

0.05

4.2

Resultados
As simulações geradas pelos modelos contemplaram cenários que consideraram a existência
ou não da barragem prevista no empreendimento. Nas simulações foram adotadas vazões de
13 m3s-1 para efeito de calibração e de 3,87 m3s-1 vazão crítica em relação à qualidade da água
e ao meio ambiente.
Cenários sem a construção da barragem
Simulção 1
Nas Figura 72 e 73 são apresentadas as distribuições espaciais das concentrações de OD,
Amônia e Nitrogênio Orgânico Particulado, considerando vazão de 13 m3s-1 assumindo-se o rio
em sua situação original, sem a construção da barragem.
Essas figuras apresentam a distribuição espacial dos parâmetros após o modelo atingir a
estacionariedade, ou seja, invariante no tempo. Deve-se dizer que a hipótese de
estacionariedade no curso natural é aceitável particularmente para o período de estio – aqui
simulado – dada a pequena magnitude do runoff nessa estação do ano.
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FIGURA 72: Resultado da distribuição espacial em regime estacionário no estado natural
considerando a vazão de 13 m3s-1 para simulação de Oxigênio Dissolvido em [mg l-1].

FIGURA 73: Distribuição espacial em regime estacionário no estado natural considerando a
vazão de 13 m3s-1 para simulação de Amônia em [mg l-1]
Observa-se que o OD apresenta flagrante homogenização espacial. Tal padrão se repetiu para
quase todos os parâmetros, com exceção de Amônia. Ressalte-se ainda que as concentrações
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verificadas na entrada a montante da região de interesse praticamente se mantêm inalteradas
até a sua saída. Tal comportamento também se verifica nos dados levantados em campo, para
a maior parte dos parâmetros aqui avaliados. A justificativa para tal tendência está na
hidrodinâmica que prevalece no meio, que resulta em um tempo de residência da água muito
pequeno, de modo que nenhuma transformação relevante ocorre nos constituintes químicos
ao longo do trajeto compreendido entre a entrada e saída da região de estudo.
O comportamento atípico simulado para a Amônia se justifica porque a concentração desse
parâmetro informada ao modelo (aqui considerada como a determinada em campo) a
montante da região de interesse é relativamente pequena, de modo que qualquer
mineralização que ocorra no interior dessa região (que resulte em produção de Amônia) será
percebida. Isso não se verifica, por exemplo, para o nitrato (dado não mostrado), que teria sua
concentração aumentada pela transformação de amônia (via o processo de nitrificação), mas
que, pelo fato de ter concentração média em torno de 1 ordem de grandeza superior,não tem
esse incremento de massa visualmente percebido. A fonte de Amônia no modelo foi o
Nitrogênio Orgânico Particulado (NOP), cuja concentração informada a montante do
empreendimento foi de 0,003 mg/l. No entanto, a concentração de NOP no interior da região
de interesse chega a 0,04 mg/l após ser atingido o regime estacionário, indicando que NOP
está sendo produzido dentro da região que está sendo avaliada.
A origem desse NOP está na mineralização de parte (fração orgânica) do material particulado
(MP). A degradação desse material é o principal sorvedouro de OD. No que toca aos
compostos nitrogenados, tal consumo se dá pela seqüência de transformações MP, NOP e
Amônia, nessa ordem. A Figura 6 apresenta a distribuição espacial de NOP já em regime
estacionário (vazão de 13 m3 s-1).
As conclusões acima são corroboradas pela comparação entre as Figuras 73 e 74, através do
que nitidamente percebe-se que a concentração de Amônia e Nitrogênio Orgânico Particulado
estão fortemente correlacionadas, essa última controlando a primeira.
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FIGURA 74: Resultado da distribuição espacial em regime estacionário no estado natural
considerando a vazão de 13 m3s-1 para simulação de Nitrogênio. Org. Particulado [mg l-1].
Simulação 2
As Figuras 75, 76 e 77, mostradas a seguir, apresentam os resultados obtidos nas simulações,
respectivamente, de OD, Amônia e NOP, adotando-se vazão sanitária de 3.87 m3s-1.

FIGURA 75: Distribuição espacial em regime estacionário no estado natural considerando a
vazão de 3,87 m3s-1 para simulação de Oxigênio Dissolvido [mg l-1].
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FIGURA 76: Resultado da distribuição espacial em regime estacionário no estado natural
considerando a vazão de 3,87 m3s-1 para simulação de Amônia [mg l-1]

FIGURA 77: Distribuição espacial em regime estacionário no estado natural para vazão de 3,87
m3s-1 para simulação de Nitrogênio Orgânico Particulado [mg l-1].

Constata-se que, comparando-se com a vazão de 13 m3 s-1 (Figuras 73 e 74), na vazão sanitária
de 3,87 m3 s-1 o modelo prevê um perceptível aumento das concentrações tanto de Amônia
(Figura 76) quanto de NOP (Figura 77) em toda região de interesse. Isso se explica pelo
aumento do tempo de residência da água na menor vazão, o que permitiria uma mais
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completa degradação e mineralização da matéria orgânica particulada e dissolvida, ambos
processos que contribuiriam para o aumento da concentração daqueles parâmetros na coluna
d´água.
Já com relação ao OD, comparando a sua distribuição simulada para as vazões de 13 e 3,87 m3
s-1 – Figuras 72 e 75, respectivamente - verifica-se nessa última um consumo muito maior
desse parâmetro (queda da concentração), o que se justifica, igualmente, pelo maior tempo de
residência da água. De fato, a hidrodinâmica do meio, que em última análise condiciona o
próprio tempo de residência, exerce papel fundamental na intensidade com que as reações de
transformação química ocorrem na região de interesse. Na Figura 78 é mostrada a distribuição
do campo de velocidades simulado pelo modelo para uma vazão de 13 m3 s-1.

FIGURA 78: Distribuição do módulo da velocidade [m s-1] na região de interesse antes da obra,
adotando-se vazão de 13 m3 s-1

Comparando-se essa distribuição com aquela simulada para o OD (Figura 7), percebe-se
nitidamente que as menores concentrações de OD ocorreriam justamente nas regiões de mais
baixa energia (velocidade).
Cenários com a construção da barragem
Em termos qualitativos, o campo de velocidades não é muito diferente para a menor vazão
estudada, de 3,87 m3s-1. Assim, comparando-se essa distribuição de velocidades com aquelas
simuladas para o OD, para as duas vazões estudadas, de 13 m3s-1 e 3,87 m3s-1 ( representadas
nas Figuras 5 e 8), percebe-se nitidamente que as menores concentrações de OD ocorreriam
justamente nas regiões de mais baixa energia (velocidade).
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Cenários após a construção da barragem
Após os estudos dos cenários naturais, em seguida foram simulados outros que fornecessem a
distribuição espaço-temporal dos parâmetros de interesse, considerando agora a construção
da barragem prevista no empreendimento, bem como a subtração de parte da vazão do rio,
através de um canal de adução. A representação gráfica da região de interesse foi apresentada
anteriormente na Figura 69, correspondendo ao terreno digital construído com os dados
disponíveis sobre o empreendimento após a construção da barragem e do canal de adução.
Os resultados discutidos se referem aos cenários de interesse definidos, correspondentes,
respectivamente à:


vazão histórica média anual de 42,3 m3s-1 (vazão turbinada de 33,4 m3s-1 com vazão
sanitária de 8,88 m3s-1 passando pelo TVR);



vazão mínima registrada na série histórica, de 3,87 m3s-1, que é a mais crítica em
relação a qualidade da água e ao meio ambiente;



vazão operacional de 13 m3s-1 (vazão turbinada de 10,4 m3s-1 e vazão sanitária de 2,6
m3s-1 passando pelo TVR).

Simulação 3
Nas Figuras 79, 80 e 81 são apresentadas as distribuições simuladas de Oxigênio, Nitrogênio
Orgânico Particulado e Amônia, considerando assumindo-se vazão de 42,3 m3s-1. A simulação
considerou que uma parte da vazão (33,4 m3s-1) seja desviada para a turbina e outra parte
(8,88 m3s-1) passe pelo TVR.
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FIGURA 79: Distribuição Figura 12 : Distribuição espacial em regime estacionário após a
construção da PCH para vazão de 42.3 m3s-1 para simulação de Oxigênio [mg l-1]

FIGURA 80: Distribuição espacial em regime estacionário após a construção da PCH para vazão
de 42,3 m3s-1 para simulação de Nitrogênio Orgânico Particulado [mg l-1]
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FIGURA 81: Distribuição espacial em regime estacionário após a construção da PCH para vazão
de 42,3 m3s-1 para simulação de Amônia [mg l-1]
O estudo dos resultados obtidos permite concluir que não existe alteração significativa da
qualidade da água durante a passagem pela região de interesse, isso porque a velocidade
elevada não oferece tempo suficiente para que ocorram transformações significativas dos
parâmetros avaliados. Podemos observar que houve um aumento da concentração de NOP e a
concentração de Oxigênio Dissolvido é reduzida de 5 mg l-1 para 3.8 mg l-1. Essa pequena
alteração da qualidade da água, que é compatível com os cenários anteriormente estudados,
deve ser interpretada como uma consequência do represamento imposto pela barragem
prevista no empreendimento, o que propiciaria (via aumento do tempo de residência) a
intensificação de processos que consomem oxigênio, como a mineralização e nitrificação.

Simulação 4
A seguir são apresentados os resultados obtidos para simulação da vazão do rio de 13 m3 s-1,
dos quais 10,4 m3 s-1 são turbinados e outros 2,6 m3 s-1 passam pelo TVR.
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FIGURA 82: Distribuição espacial em regime estacionário após a construção da PCH para vazão
de 13 m3s-1 para simulação de Oxigênio [mg l-1]

FIGURA 83: Distribuição espacial em regime estacionário após a construção da PCH para vazão
de 13 m3s-1 para simulação de Nitrogênio Orgânico Particulado [mg l-1]

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 262

FIGURA 84: Distribuição espacial em regime estacionário após a construção da PCH para vazão
de 13 m3s-1 para simulação de Amônia [mg l-1]

Comparando-se esse cenário com aquele que não contemplava a construção da barragem,
verifica-se que o parâmetro Amônia não apresentou deterioração, porém houve um aumento
da concentração de Nitrogênio Orgânico Particulado, que manteve o valor máximo de 0.08 mg
l-1. Por outro lado, a concentração mínima de Oxigênio Dissolvido cairia de 3.75 mg l -1 para
1,25 mg l-1 ao final do trecho de interesse. A exemplo do que ocorreu no cenário apresentado
na simulação 3, a drástica queda na concentração de OD deve ser creditada ao represamento
da água, sendo que neste presente cenário a queda seria muito mais pronunciada, em razão
da baixa vazão simulada.
Destacamos novamente a importância da hidrodinâmica do meio, que condiciona o próprio
tempo de residência, exercendo um papel fundamental na intensidade com que as reações de
transformação química ocorrem na região de interesse. Na Figura 85 é mostrada a distribuição
do campo de velocidades simulado pelo modelo após a obra para uma vazão de 13 m3 s-1.
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FIGURA 85: Distribuição do módulo da velocidade [m s-1] na região de interesse após a obra,
adotando-se vazão de 13 m3 s-1
Simulação 5
A seguir são apresentados os resultados obtidos para simulação, adotando-se uma vazão de
3,87 m3 s-1, que sendo insuficiente para operação da turbina passa a ser totalmente desviada
para o TVR.

FIGURA 86: Distribuição espacial em regime estacionário após a construção da PCH para vazão
de 3,87 m3s-1 para simulação de Oxigênio [mg l-1]
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FIGURA 87: Distribuição espacial em regime estacionário após a construção da PCH para vazão
de 3,87 m3s-1 para simulação de Nitrogênio Orgânico Particulado [mg l-1]

FIGURA 88: Distribuição espacial em regime estacionário após a construção da PCH para vazão
de 3,87 m3s-1 para simulação de Amônia [mg l-1]

Comparando-se esse cenário com aquele que não contemplava a construção da barragem,
verifica-se que o parâmetro Amônia não apresentou deterioração, porém houve um aumento
da concentração de Nitrogênio Orgânico Particulado, que passou, respectivamente, de 0.08
mg l-1 para 0.15 mg l-1. Por outro lado, a concentração mínima de Oxigênio Dissolvido cairia de
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3.75 mg l-1 para a completa anoxia ao final do trecho de interesse, comportamento que
encontra explicação nos argumentos já expostos.
Na obtenção dos resultados aqui discutidos após a realização da obra, tanto para as vazões de
13 m3 s-1 quanto de 3,87 m3 s-1, foi assumido que o sistema de comportas garanta a menor
lâmina d´água possível, ou seja, correspondente a um nível de aproximadamente 98,4 metros
no interior do reservatório. Adotou-se essa hipótese por representar menor risco quanto à
estratificação da coluna d´água, condição essa que eventualmente pode favorecer ao processo
de eutrofização, que poderia ocorrer em virtude de uma menor renovação de água .
Conclusões
Atendo-se ao cenário mais crítico estudado, correspondente ao de mais baixa vazão (aqui
adotada de 3.87 m3/s), as simulações geradas pelos modelos matemáticos indicaram a
ocorrência de alterações importantes na concentração de alguns parâmetros de interesse. Isso
se verificou de forma mais crítica para OD e Amônia, cujos resultados foram discutidos com
mais detalhe neste relatório. Além do fato de tal cenário ser de rara ocorrência dentro da série
de vazões levantadas pelo estudo, os modelos indicaram que a qualidade da água, em virtude
da baixa vazão, já teria um certo grau de comprometimento na condição natural do rio, que
eventualmente seria agravado pela intervenção prevista.
Por outro lado, na operação normal da PCH, os modelos prevêem que a redução da descarga
do rio à vazão sanitária resultaria em importantes alterações nos parâmetros avaliados, que
ainda assim manteriam a qualidade da água do rio dentro dos limites estabelecidos pela
Resolução CONAMA 357/05 para águas doces de Classe 2, exceção feita à concentração de
Oxigênio Dissolvido.
Já com relação a uma possível eutrofização do meio em decorrência dessa redução de vazão,
os modelos prevêem que, embora viessem a ocorrer alterações nas concentrações de todos os
nutrientes, essas não seriam capazes de alterar a relação N:P observada no levantamento de
campo realizado no estio.
Por último, deve-se destacar que o trecho de rio que apresentaria maior deterioração da
qualidade de água (porção mais a jusante, vide Figuras 75, 76, 77, 82, 83 e 84), segundo os
cenários gerados pelos modelos, teria esse impacto parcialmente atenuado pelo retorno das
águas desviadas pelo canal de derivação previsto no empreendimento.
Sugestões para monitoramento futuro
Neste relatório foram apresentados os resultados de simulações que pudessem subsidiar o
posicionamento das autoridades ambientais quanto ao impacto do empreendimento
proposto. A confiabilidade do modelo foi aferida por comparação com dados gerados em
campo, a partir de amostragens pontuais e em instantes específicos, o que não é ideal para a
avaliação de um modelo dinâmico e transiente, como os aqui construídos. Portanto, para fins
de uma utilização mais geral desses modelos, sugere-se que venham a ser comparados com
base em séries temporais de certos parâmetros de qualidade de água, a serem determinados
em pontos de maior sensibilidade ambiental.
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103. Para a elaboração do diagnóstico e prognóstico da qualidade da água, deverá
ser realizado, no mínimo, o monitoramento das seguintes localidades:
a) Trechos do rio Itabapoana e de seus principais afluentes a montante dos
futuros reservatórios;
b) Trechos do rio Itabapoana e de afluentes que ficarão dentro dos
reservatórios;
c) Trechos do rio Itabapoana a jusante dos eixos dos barramentos e no trecho
de vazão reduzida, quando existir, e após este;
d) Em pontos a montante e jusante de possíveis pontos de lançamento de
efluentes pelas comunidades da AID.
Foram realizadas coletas de água em sete pontos de amostragem. Os mesmos foram
distribuídos no canal principal e em uma drenagem identificada na AID do projeto. Os pontos
foram distribuídos a montante do reservatório, na área do reservatório, trecho de vazão
reduzida e jusante da casa de força como pode ser visto no Mapa de Pontos de Amostragem
para o Estudo da Biota Aquática, Limnologia e Qualidade de Água (Capítulo Mapas – Volume II)
e na Figura 71.
Não foram identificados pontos de lançamento de efluentes de forma pontual na AID, apenas
despejo de forma difusa de propriedades rurais localizadas entre a barragem e a casa de força
da PCH Pirapetinga, que crrepsonde a aproximadamente oito propriedades, em ambas as
margens.
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104. Nos trechos citados acima contemplar, caso existam, biótopos, como exemplo:
lagoas marginais.
Os biótopos identificados (corredeira, remanso e córrego) foram conteplados na escolha dos
pontos. Não foram identificadas lagoas marginais na AID do projeto.
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105. Para os núcleos populacionais identificados, apresentar o diagnóstico e o
prognóstico da carga orgânica lançada pontualmente ou de forma difusa no rio
Itabapoana e afluentes, com avaliação das suas respectivas capacidades de
autodepuração, levando em consideração a sazonalidade da região.
Na tabela abaixo foi apresentada a relação entre a população de Bom Jesus do Itabapoana
(obtidas através do Censo/ IBGE) e a estimativa média de esgoto lançado (L/ pessoa.dia), com
prognóstico para os próximos 30 anos. Nota-se que a censo populacional contempla a
população urbana e rural. A taxa de crescimento populacional corresponde a média observada
entre 1980 e 2010. Para estimar a carga média lançada foi considerada a média nacional que é
de 150 L/ pessoa.dia (DZ-215.R4).
Estima-se que atualmente, considerando uma população de 35.411 habitantes em Bom Jesus
do Itabapoana e 9.479 em Bom Jesus do Norte, sejam lançados diariamente 6.733.500 L de
carga orgânica neste trecho do rio Itabapoana.
O prognóstico da carga orgânica lançada neste trecho do rio Itabapoana indica que,
considerando a taxa de crescimento populacional dos municípios nos últimos 30 anos, serão
lançados aproximadamente 7.433.732 L por dia no ano de 2020, 8.212.439 L/ dia em 2030 e
9.079.186 L/ dia em 2040. Respectivamente serão 700.232 L/ dia a mais que atualmente é
lançado, somente no primeiro decênio; 1.478.939 L/ dia no segundo decênio e 2.345.686 L/ dia
em 2040.
Tabela 63: Relação entre a população de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte, e a
estimativa média de carga orgânica lançada (L/ dia), com prognóstico para os próximos 30
anos. A taxa de crescimento populacional corresponde a média observada entre 1980 e 2010.
Dados: Censo/ IBGE.
Variável
População Bom Jesus

1980

1991

2000

2010

27.968

29.873

33.655

35.411

Porcentagem crescimento
6,8%
12,7%
5,2%
População Bom Jesus do
7.963
9.226
9.479
Norte
Porcentagem crescimento
15,9%
2,7%
Carga orgânica Bom Jesus
4.195.200 4.480.950 5.048.250 5.311.650
(L/ dia)
Carga orgânica Bom Jesus
Norte
1.194.450 1.383.900 1.421.850
(L/ dia)
Total carga orgânica
4.195.200 5.675.400 6.432.150 6.733.500
(L/ dia)
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2020
2030
2040
(prognóstico) (prognóstico) (prognóstico)
38.563
41.995
45.732
8,9%

8,9%

8,9%

10.996

12.755

14.796

16%

16%

16%

5.784.386

6.299.197

6.859.826

1.649.346

1.913.241

2.219.360

7.433.732

8.212.439

9.079.186
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Figura 89. Relação entre a população de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte, e a
estimativa média de carga orgânica lançada (L/ dia), com prognóstico para os próximos 30
anos. A taxa de crescimento populacional corresponde a média observada entre 1980 e 2010.
Dados: Censo/ IBGE.
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Figura 90. Correlação linear entre a população de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do
Norte, e a estimativa média de carga orgânica lançada (L/ dia).
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Autodepuração é a capacidade de um meio aquático de se recuperar após receber uma
descarga de poluentes. Os rios e lagos têm capacidade de recuperação ou autodepuração
decorrente de fatores físicos como: velocidade das águas, vazão, profundidade, quantidade de
oxigênio dissolvido e cascalhamento. A capacidade de autodepuração também pode ser
alterada por intervenção humana, através de barramentos, obras de retificação etc. (SÃO
PAULO 1995).
Entre os fatores mencionados, a velocidade da corrente é o mais importante, influindo no
tempo de permanência das partículas, pelo transporte de materiais até seu ponto de
deposição ou assimilação biológica e pela presença de espécies vegetais e animais (BRIGANTE
et al. 2003). Geralmente, é considerado que a carga de sedimentos tende a aumentar à
medida que se aproxima da foz, sendo a sedimentação favorecida por relevo de menor
declividade (GORDON et al., 1992).
O fenômeno da autodepuração se desenvolve no sentido de transformar os compostos
orgânicos em substâncias inertes e não prejudiciais do ponto de vista ecológico (SPERLING,
1983; BRANCO, 1986). A autodepuração consiste no restabelecimento do equilíbrio no meio
aquático, posteriormente às alterações produzidas.
As áreas de corredeiras ou cachoeiras são consideradas boas áreas de depuração, pois
possuem águas rápidas e boa oxigenação. A capacidade de autodepuração de um sistema
depende diretamente da sua capacidade de reaeração ou reoxigenação.
O trecho de vazão reduzida da PCH Bom Jesus, entre a barragem e casa de força, de 935 m de
extensão, situa-se em trecho de corredeira, onde por sua vez, se dará a redução de vazão.
Portanto estima-se que a AID da PCH Bom Jesus tenha boa capacidade de autodepuração.
Foi realizada uma análise de correlação linear entre o oxigênio dissolvido e os pontos de
amostragem. Considerando o rio Itabapoana, espera-se que os níveis de OD sejam menores
onde há mais acúmulo de nutrientes ou carga orgânica, que promove a eutrofização do
sistema, ou seja, a jusante da AID do empreendimento.
Apesar do valor de R2 ser muito menor que 1,0 (R2 = 0,2), não foi observado uma tendência ao
esperado, já que os valores de OD são menores nos trechos a jusante das corredeiras, que
pode ser explicado pela pouca capacidade autodepurativa do trecho de corredeiras que existe
na AID entre os pontos de coleta.
Também se espera que a capacidade de autodepuração do sistema reduza na estação seca, em
razão da menor vazão encontrada no período. O desvio de parte da água do trecho de vazão
reduzida, após o início da operação do empreendimento, também irá contribuir para redução
da capacidade de autodepuração.
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Figura 91. Correlação linear considerando o oxigênio dissolvido nos pontos de amostragem.
No entanto deve-se destacar que o empreendimento encontra-se a montante dos laçamentos
de esgoto dos distritos sede de Bom Jesus de Itabapoana e Bom Jesus do Norte. O aporte
pontual ao reservatório da PCH Bom Jesus é lançado pelo distrito de Calheiros e Rosal, sendo o
mais próximo localizado a 18 km deste. Foi identificado apenas lançamento de efluentes de
forma difusa pelas propriedades rurais situadas a montante do reservatório, que correspndem
a aproximadamente oito propriedades.
De acordo com os dados demográficos o incremento da população nos município se deu na
área urbana, havendo inclusive redução da população na zona rural, como pode ser visto no
quadro abaixo (fonte censo 2010):
Bom Jesus do Itabapoana
População/Anos

1970

1980

1991

2000

2010

População urbana

13 106

16 752

21 180

27 427

29 927

População rural

16 312

11 216

8 693

6 205

5 484

População total

29 418

27 968

29 873

33 632

35 411

Bom Jesus do Norte
População/Anos

1970

1980

1991

2000

2010

População urbana

3 829

5 614

7 137

8 334

8 699

População rural

1 361

959

826

894

777

População total

5 190

6 573

7 963

9 228

9 476
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106. Definir ações mitigadoras da alteração da qualidade das águas e identificar os
responsáveis por sua execução.
A transformação do ambiente lótico em lêntico configura um dos principais impactos sobre as
comunidades aquáticas quando da formação de um reservatório. A alteração da hidrologia
local acarreta na modificação das condições químicas e físicas da água, ocorrendo a formação
de um novo ambiente, com novos habitats e perda de outros.
No entanto, no caso da PCH Bom Jesus, esta alteração se dará com magnitude muito reduzida
quando comparado a grandes usinas e até mesmo a pequenas centrais hidrelétricas. A área do
reservatório será de 0,52 ha, sendo 0,49 ha ocupados pelo leito natural do rio e 0,03 ha de
área alagada. O tempo de residência da água no reservatório é de apenas 5 minutos. Ressaltase que ambientes intermediários são em geral classificados como tal quando apresentam
tempo de residência entre 2 e 40 dias.
Em razão do pequeno tempo de residência da água no reservatório, não se observará a
transformação do ambiente lótico para lêntico como ocorre em alguns empreendimentos de
maior porte. Além disso, não será observada estratificação da coluna d'água. Dessa forma, as
alterações esperadas na qualidadde da água em função do enchimento do reservatório são
pouco significativas no trecho do reservstório.
No trecho entre a barragem e a casa de força (TVR), a vazão defluente no TVR corresponderá à
vazão residual (2,61m3/s) no período de seca. Nesta condição, prevê-se maior consumo de
oxigênio neste trecho devido à baixa vazão e velocidade da água que, por sua vez, eleva o seu
tempo de residência. No entanto, não é o suficiente para violar os limites estabelecidos na
CONAMA 357/1995 para águas de classe 2, conforme demonstrado na modelagem da
qualidade de água realizada, com execessão do Oxigênio Dissolvido que tende a ficar abaixo de
5 mg/L.
Devido à hidrodinâmica que prevalecerá no meio durante a operação, que resulta em um
tempo de residência da água pequeno, tanto no trecho do reservatório quanto no TVR, não é
esperada transformação significativa nos constituintes químicos da água. No entanto, é
importante destacar que há uma tendência à redução da concentração de OD e aumento da
Amônia e do Nitrogênio Orgânico Particulado, pricipalmente no período de seca.
Estão previstas medidas de controle da qualidade da água, como o Programa de
Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água, que será de extrema importância para
identificar possíveis alterações na qualidade da água. O empreendedor é o responsável pela
execução deste Programa e deve contratar equipe capacitada para executá-lo, composta por
biólogos com experiência em trabalhos desta natureza.
A implantação do Pacuera de forma a melhorar o fluxo de água no TVR também deve ser
avaliado, já que este corresponde ao cenário mais crítico para a manutenção da qualidade de
água.
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107. Todas as análises físico-químicas e bacteriológicas apresentadas no estudo
devem ser realizadas por Laboratórios credenciados pelo INMETRO em BPL.
O laboratório BIOAGRI está dentro das especificações sugeridas no Termo de Referência
proposto pelo IBAMA, conforme laudo em anexo.
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6.1.3.5 . Estudo de Remanso
108. A abrangência dos reservatórios deverá ser estabelecida segundo critérios
técnicos, considerando o nível máximo normal na casa de força, a cota de inundação
referente à vazão afluente correspondente à média das máximas anuais e os efeitos
de remanso no rio Itabapoana. Na impossibilidade de apropriação do perfil da linha
d’água para a vazão média das máximas anuais deverá ser adotada a vazão com
probabilidade de tempo de recorrência de 100 anos (TR 100).
A abrangência do reservatório da PCH Bom Jesus foi estabelecida conforme os critérios
técnicos sugeridos no Termo de Referência sugerido pelo Ibama, ou seja, considerando o nível
máximo normal na casa de força, a cota de inundação referente à vazão afluente
correspondente à média das máximas anuais. A tabela abaixo mostra as respectivas cotas de
altitude (metro) do nível máximo do reservatório a montante.
Tabela 64: Nível Máximo Normal e Maximorum do futuro reservatório da PCH Bom Jesus.
Níveis de montante
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Cota (metros)

NA Máx Normal

98,4

NA Máx Maximorum

102,5
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109. O perfil da linha d’água e suas respectivas cotas altimétricas deverão ser
apresentados em carta-imagem planialtimétrica digital.
O mapa está apresentado no Capítulo de Mapas - Volume II.
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110. A envoltória do leito do rio e sua respectiva APP natural (sem barragem) deverá
ser identificada (com atributos de comprimento, perímetro e área), espacializada e
georreferenciada, medidas em faixa marginal considerando a média das vazões
máximas anuais.
Em relação às Áreas de Proteção Permanente (APP), temos área total de 11 ha de APP natural
na ADA do empreendimento (aproximadamente 1.200 metros de comprimento e perímetro de
5.600 metros), que corresponde a 29,9% desta (Mapa de Área de Preservação Permanente). A
APP está localizada entre as coordenadas (UTM, SAD 69): 218.600/ 219.950 e 7.661.300/
7.662.000.
A dimensão da APP foi determinada considerando 30 m para o rio Itabapoana e 15 m para os
cursos de água perene que alfluem no rio Itabapoana na região da ADA, conforme mostra o
mapa de Área de Preservação Permanente. As medidas foram estabelecidas a partir da média
das vazões máximas conforme estipulado pela Resolução CONAMA nº 303/ 2002.
As áreas de APP são formadas por 83,3% de pasto, 2,7% de área antropizada e 14% de mata
secundária. Para a instalação do empreendimento não será necessária intervenção em
cobertura vegetal em área de APP natural.
A determinação da APP do reservatório da PCH Bom Jesus obedeceu o estabelecido pela
Resolução CONAMA nº 302/ 2002 que determina largura mínima em projeção horizontal, a
partir do nível máximo normal do reservatório, de quinze metros para os reservatórios
artificiais de geração de energia elétrica com até dez hectares.
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111. A ADA deverá incorporar a APP ao redor do reservatório definido e suas ilhas,
conforme disposto na Resolução CONAMA nº 302/2002 e demais instrumentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental.
A APP ao redor do reservatório definido e suas ilhas foram incorporadas a ADA (área
diretamente afetada) do empreendimento, conforme disposto na Resolução CONAMA 302/ 02
e neste Termo de Referência.
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112. Para estabelecimento de APP com faixa variável, a empresa deverá elaborar
estudo a partir da análise de impactos ambientais, e dos critérios elencados na
Resolução CONAMA n° 302/2002 e Resolução CONAMA nº 369/2006, assim como as
questões sanitárias, de saúde e sócio-culturais.
Não está sendo porposta neste estudo a demarcação de APP com faixa variável neste
empreendimento.
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6.2.3 Ecossistemas Aquáticos
157 - Avaliar, para todas as comunidades, os parâmetros de densidade, biomassa,
riqueza e diversidade. A discussão dos resultados deverá:
c) Apresentar correlações entre biomassa e nutrientes e os fatores limitantes à
produção primária.
Segundo ESTEVES (1998), a produtividade primária fitoplanctônica é um processo complexo,
no qual estão envolvidos diferentes fatores bióticos e abióticos. Dentre os fatores abióticos,
são tidos como mais importantes a radiação solar, a temperatura e os nutrientes. A
produtividade aquática será mais elevada, em especial do fitoplâncton, onde a zona fótica tiver
maior profundidade, ou seja, na faixa que vai até ao ponto da máxima profundidade atingida
pela luz e onde ainda seja possível ocorrer a fotossíntese. Em função disso, a turbidez constitui
um fator importante, pois, influencia diretamente a penetração de luz na coluna d’água. Já a
temperatura é uma importante variável física que controla, por exemplo, a dinâmica de gases
e o processo de decomposição nos ecossistemas aquáticos.
Na maioria das águas continentais, o fósforo é considerado o principal fator limitante a
produtividade primária, bem como o principal responsável pela eutrofização. Do ponto de
vista limnológico, o ortofosfato é a forma de fosfato mais importante por ser a principal forma
de fósforo assimilada pelos vegetais. O nitrogênio também é considerado um nutriente
importante para o metabolismo de ecossistemas aquáticos, visto que quando em baixas
concentrações pode atuar como um fator limitante a produtividade primária, especialmente
em lagos e reservatórios.
Em função do panorama explicitado acima, foram realizadas correlações simples entre a
densidade total (células/L) de fitoplâncton com as concentrações de nutrientes (ortofosfato,
fósforo total, nitrogênio amoniacal e nitrato) e fatores limitantes à produção primária
(temperatura e turbidez). Não foram verificadas correlações significativas entre a densidade
total e os parâmetros considerados (Tabela 63). Apesar disso, foram observadas correlações
com a mesma tendência em ambas as campanhas, demonstrando congruência e, portanto,
maior confiabilidade do efeito, entre a densidade total e o nitrogênio amoniacal (positiva) e a
densidade total e nitrato, temperatura e turbidez (negativa).
A correlação negativa entre densidade e nitrato e temperatura, ao contrário do que seria
esperado, provavelmente se deve ao fato dos valores dos parâmetros terem seguido a mesma
tendência da turbidez. As diferentes tendências entre campanhas verificadas para as
correlações com os demais parâmetros podem demonstrar influência sazonal nas suas
concentrações ou simplesmente um efeito aleatório, de modo que nesse caso não são
possíveis inferências consistentes.
Tabela 65: Correlações simples entre a densidade total (células/L) de fitoplâncton com as
concentrações de nutrientes (ortofosfato, fósforo total, nitrogênio amoniacal e nitrato) e
fatores limitantes à produção primária (temperatura da água e turbidez) nos pontos
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amostrados em ambas as campanhas (C1 e C2) dentro da área de influência direta da PCH Bom
Jesus.
Correlações

RSpearman

P

C1

-0,65

0,16

C2

0,21

0,69

C1

-0,23

0,66

C2

-0,35

0,49

C1

0,39

0,44

C2

0,03

0,95

C1

0,14

0,78

C2

-0,39

0,44

C1

-0,13

0,80

C2

-0,41

0,41

C1

-0,20

0,70

C2

-0,20

0,70

Densidade total (células/L) x Fósforo total (mg/L)

Densidade total (células/L) x Nitrato (mg/L)

Densidade total (células/L) x Nitrogênio amoniacal (mg/L)

Densidade total (células/L) x Ortofosfato (mg/L)

Densidade total (células/L) x Temperatura da água (°C)

Densidade total (células/L) x Turbidez (MgPt/L)

De modo geral, foi possível verificar que a comunidade fitoplanctônica é bastante influenciada
pelas características ambientais dos diferentes pontos amostrados ao longo do curso
longitudinal do rio Itabapoana, dentro da área de influência direta da PCH Bom Jesus. Essa
influência se reflete especialmente em diferenças na densidade total das espécies, embora
também sejam visíveis alterações nos demais descritores de comunidade (riqueza,
equitabilidade e diversidade) e, em menor escala na composição de espécies. As amostragens
realizadas em outubro de 2011 e maio de 2012 revelaram a ausência de uma influência
temporal evidente, relacionada aos períodos de seca e chuva, confirmando, apenas, a
importância da diferenciação espacial na estruturação da comunidade fitoplanctônica.
A maior similaridade entre amostras de diferentes profundidades dentro de um mesmo ponto
do que entre amostras de mesma profundidade dentro de diferentes pontos demonstra uma
maior importância das diferenças ambientais ao longo do curso longitudinal do rio para
determinar as características da comunidade fitoplanctônica. Entretanto, é importante
ressaltar que com a criação de um reservatório, é provável que essa importância se inverta e a
profundidade passe a ser mais importante na estruturação da comunidade de fitoplâncton.
Isso, juntamente com concomitantes modificações na qualidade da água, pode levar a
modificações na produtividade primária, afetando consistentemente o equilíbrio
ecossistêmico. Em função disso, faz-se necessária uma continuidade temporal no
acompanhamento do efeito das modificações ambientais na comunidade fitoplanctônica, de
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modo a garantir que efeitos que possam ser prejudiciais aos organismos dos níveis tróficos
superiores sejam adequadamente manejadas.
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158. Correlacionar a qualidade de água e sedimentos com a diversidade da fauna
bentônica nos vários biótopos.
O agrupamento dos pontos com base em suas similaridades na composição taxonômica parece
estar relacionado à qualidade da água, tendo em vista que, o ponto BJ02, que concentrou os
piores enquadramentos de qualidade da água, se destacou dos demais pontos, apresentando
apenas táxons mais resistentes à poluição.
Tabela 66: Piores enquadramentos de qualidade de água, em relação aos valores máximos
permitidos pelas Resoluções CONAMA 274/00, 344/04 e 357/05, obtidos nos pontos
amostrados dentro da área de influência direta da PCH Bom Jesus durante ambas as
campanhas e os respectivos parâmetros que ocasionaram as referentes classificações.
Enquadramento CONAMA
Pontos

Parâmetros

Sedimento

Água

BJ01

Ferro (mg/L)

BJ02

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL)

Classe 2

Classe 3

BJ02/BJ05

Cromo (mg/L)

Nível 2

Classe 1

BJ02

Níquel (mg/L)

Nível 2

Classe 1

Classe 3

Classe 3

Violação

BJ01/BJ03/BJ04/BJ05/BJ06 OD (mg/L)

Apesar da conhecida influência que o tipo de sedimento exerce sobre a comunidade
bentônica, não foi observada relação entre a composição do sedimento e a composição de
táxons. Isso provavelmente aconteceu porque, de modo geral, os pontos apresentaram
composição de sedimentos muito similares.
Tabela 67: Valores médios da composição de sedimento de fundo dos 6 pontos amostrados no
trecho do rio Itabapoana, durante as campanhas de janeiro de 2011 e agosto de 2011, dentro
da área de influência direta da PCH Bom Jesus.
Composição de Substrato (%)

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

Matéria orgânica total %

8,84

8,86

8,12

4,48

4,56

5,89

Micropoluentes orgânicos (benzo-a-pireno)

0,04

0,03

0,05

0,03

0,04

0,03

Macrófitas enraizadas
Cascalho
Areia grossa
Areia

0

0

0

0

0

0

2,12

2,95

2,22

0

1,98

2,87

0

0

0

0

0

1,67

3,63

4,53

4,75

14,5

6,14

5,98

Areia fina

16,01 15,93 13,78 45,52

18,9 17,65

Silte

16,06 16,78

13,6 18,56

Argila

62,18 59,81 61,95

17,3 14,78

25,2 59,38 53,27

Sabe-se que invertebrados bentônicos são eficientes para a avaliação e monitoramento de
impactos de atividades antrópicas em ecossistemas aquáticos continentais, uma vez que são
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relativamente sésseis, vivem de semanas a alguns meses no sedimento e apresentam
diferentes níveis de tolerância a poluição (CALLISTO et al. 2001).
Dessa forma, o conhecimento da composição de invertebrados bentônicos no trecho do rio
Itabapoana inserido na área de influência direta da PCH Bom Jesus é importante para
comparações futuras, em diferentes fases de implantação do empreendimento. Invertebrados
bentônicos podem responder rapidamente as condições ambientais e diferentes grupos são
bons indicadores de condições ambientais específicas.
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[Digite texto]

Checklist TR IBAMA
Item TR

Descrição

Localização no EAS

113

Caracterizar todos os ecossistemas nas áreas de influência dos
empreendimentos, a distribuição e relevância na biota regional, por meio
de levantamentos de dados primários e secundários, contemplando a
sazonalidade regional.

Vol III GERAL - atendido
em cada tema

114

Indicar claramente a origem dos dados, com justificativas para utilização –
ou não – de dados primários, secundários ou fontes informais. Identificar
as principais publicações relativas à ecologia da região.

Vol III GERAL - atendido
em cada tema

115

Detalhar a metodologia, bem como a localização e a sazonalidade das
campanhas dos estudos atuais e também dos anteriores, caso existentes,
e utilizados no EAS. Justificar a utilização de dados decorrentes de
amostragens anteriores, em especial para embasar a não realização de
amostragens atuais. Destacar os graus de restrição para o aproveitamento
dos estudos anteriores no presente diagnóstico. Os resultados obtidos a
partir de dados primários deverão demonstrar compatibilidade com dados
pré-existentes.

Vol III GERAL - atendido
em cada tema

116

Caracterizar e georreferenciar as unidades amostrais dos levantamentos
de fauna e flora. Apresentar, em mapa, a localização das unidades
amostradas nos estudos atuais e anteriores. Deverão ser amostradas, para
obtenção de dados primários, tanto a ADA quanto a AID e, eventualmente
trechos da AII que possam ser considerados relevantes em razão de seu
estado de preservação e singularidade ecológica. A inclusão de relatório
fotográfico também se faz necessária.

Vol III GERAL - atendido
em cada tema

117

A consultoria responsável pela realização dos estudos referentes ao meio
biótico deverá previamente ao início dos trabalhos de diagnóstico, enviar
a proposta de delimitação das áreas de influência dos empreendimentos,
caso haja divergência com o proposto neste TR.

Não houve divergência.

118

Os currículos Lattes do coordenador e dos responsáveis técnicos pelos
estudos deverão estar atualizados para consulta do IBAMA. Os técnicos
deverão demonstrar experiência comprovada no estudo do taxon a ser
inventariado.

119

Para os estudos, levantamentos e coletas de fauna e ictiofauna, considerar
a Instrução Normativa Ibama nº 146, de 10 de janeiro de 2007. Para
definição das espécies ameaçadas de extinção deverão ser consideradas
as listas oficiais estaduais e federais.

Volume VI
Fauna terrestre introdução
Fauna e flora aquática introdução

120

Identificar e mapear as Áreas Prioritárias para Conservação, considerando
o documento intitulado Mapa das Áreas Prioritárias para Conservação,
Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira,
publicado pelo MMA por meio da Portaria nº 9, de 23 de janeiro de 2007.
O mapa apresentado deverá conter a delimitação das AII, AID e ADA.

Áreas prioritárias

121

Identificar e mapear as Unidades de Conservação Federais, Estaduais e
Municipais e Terras Indígenas, existentes nas áreas de influência dos
empreendimentos (localização e restrições de usos/atividades),
ressaltando a influência dos empreendimentos sobre elas. Deverá ser
apresentado um mapa, em escala adequada, onde estejam claramente
delimitadas as Terras Indígenas e as Unidades de Conservação, o traçado
de 10 km do entorno das Áreas Protegidas e a eventual Zona de
Amortecimento definida em Plano de Manejo. No mesmo mapa deverão
estar ilustrada as AII, AID e ADA.

Áreas protegidas

122

Identificar todas as propriedades/posses e reservas legais (identificando
seu estado de averbação) na ADA, avaliando o seu nível de
comprometimento. As propriedades/posses que estão apenas
parcialmente inseridas na ADA, mas que apresentam continuidade na AID
e/ou AII, também deverão ser identificadas. Deve ser apresentado em
mapa de vegetação e uso do solo atual, o ponto georreferenciado de
localização das áreas identificadas ou o mapeamento completo das
mesmas, caso disponível.

Áreas protegidas
MAPAS – Vol III
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Item TR

Descrição

Localização no EAS

123

Identificar, caracterizar e mapear, representando claramente em mapa de
vegetação e uso do solo atual, as APPs (conforme tipos mencionados na
Resolução CONAMA nº 303/2002 usando-se a média das vazões máximas
anuais para definir o nível mais alto dos rios) para a ADA, AID e AII. A
fitofisionomia e o estado de conservação das APPs deverão estar
expressas no mapa.

MAPAS – Vol III

124

No caso de intervenção em reserva legal averbada, deverá ser prevista a
sua realocação e averbação na mesma sub-bacia hidrográfica.

Áreas protegidas

125

O diagnóstico ambiental deverá subsidiar a recuperação ou recomposição
de APP. Esta deve ser feita a partir do conhecimento preliminar dos
grupos de espécies vegetais encontrados na APP e da área total afetada.
Deve ser dada prioridade ao uso de espécies raras, endêmicas e
ameaçadas de extinção regional e nacional, bem como às protegidas por
legislação estadual e federal, encontradas nas APPs a serem suprimidas.

Flora – AID e ADA
Volume V

126

Identificar e caracterizar, georreferenciando e avaliando o grau de
conservação, os biótopos, os ecótonos, as ilhas de biodiversidade, os
stepping-stones, corredores ecológicos e outras formas de conexão
biológica nas áreas de influência, indicando as fitofisionomias, a florística
(identificando espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, bem
como as de valor econômico e valor ecológico significativo), a presença de
cursos e corpos d'água próximos e a matriz circundante, com vistas à
identificação de áreas que possam ser utilizadas para o suporte da fauna.

Áreas prioritárias

127

128

129

As estações de coleta de dados faunísticos deverão ter a mesma área de
abrangência dos estudos fitossociológicos. Justificar a escolha dos pontos
de amostragem e a metodologia de análise para cada parâmetro. As
análises estatísticas devem contemplar tanto as diferentes estações de
amostragem localizadas no espaço como as estações amostrais entre os
diferentes períodos de coleta. Aplicar o índice de similaridade entre as
unidades amostrais e apresentar a curva do coletor.

Fauna terrestre introdução
Herpetofauna – indic.
Ornitofauna – indic.
Mastofauna – indic.
Dípteros – indic.

A caracterização e a análise dos ecossistemas terrestres deverão indicar:
a) A quantificação e o mapeamento e dos biótopos da AII relacionando as
fitofisionomias e demais usos do solo.

Flora – AII
MAPAS – Vol III

b) As espécies da fauna e da flora que poderão ser objeto de resgate, para
fins de elaboração de projetos específicos para conservação in situ e ex
situ e preservação.

Áreas prioritárias – AID e
ADA

c) Áreas potenciais para fins de realocação da fauna proveniente de
resgate, em todas as fases dos empreendimentos, com caracterização e
justificativa de escolha das áreas, as quais deverão ter sua situação
fundiária identificada (terras públicas, particulares, reserva legal, etc.) e
estar georreferenciadas.

Áreas prioritárias – AID e
ADA

d) O prognóstico dos efeitos dos empreendimentos nos componentes da
fauna e flora terrestres.

Volume V

Elaborar estudos qualitativos e quantitativos da flora, a partir de dados
primários para a AID e ADA, contendo:
a) Levantamento florístico, que deverá incluir espécies arbóreas,
arbustivas, subarbustivas, herbáceas, epífitas e lianas, a ser realizado em
todas as fitofisionomias e ambientes sujeitos ao alagamento sazonal.

Composição florística

b) Levantamento fitossociológico, com base em dados primários,
apontando em mapa de vegetação e uso do solo atual as unidades
amostrais nas áreas do estudo.

Fitossociologia
MAPAS – Vol III

c) A metodologia usada no levantamento florístico/fitossociológico. Os
pontos amostrais devem estar georreferenciados e plotados no mesmo
mapa apresentado para o estudo fitossociológico .

Metodologia
MAPAS – Vol III

d) As tabelas de espécies levantadas, que deverão informar a família,
nomes científico e comum, hábito e fitofisionomia de ocorrência e o

Composição florística
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Item TR

Descrição

Localização no EAS

status de ameaça, raridade ou endemismo.

130

O acompanhamento florístico não deverá restringir-se às parcelas
amostrais, devendo abranger também, a área de entorno das unidades
amostrais, de forma a contribuir com o contínuo esforço de
reconhecimento da flora local.

Metodologia
Composição florística

131

Devem ser medidos todos os indivíduos arbóreos e palmeiras, vivos ou
mortos ainda em pé, com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 cm.

Metodologia

132

As espécies devem ser identificadas até o nível específico e deverão ser
apresentadas tabelas e gráficos comparativos com parâmetros da
estrutura da comunidade (altura, diâmetro, I VI, área-basal, etc.).

Fitossociologia
Estrutura da vegetação
Distribuição DAP e altura

133

O esforço amostral deve ser caracterizado por meio do erro da
amostragem para densidade e área basal, a um nível de probabilidade de
95%.

134

Apresentar a curva do coletor por tipo fitofisionômico.

135

Deverão ser apresentados, em tabelas e gráficos, os parâmetros de
avaliação da estrutura da vegetação, e análise comparativa da vegetação
das áreas amostradas através de índices de diversidade, equitabilidade,
similaridade, entre outros.

Estrutura da vegetação
Diversidade

136

Quando do requerimento da autorização de supressão de vegetação,
deverá ser apresentado inventário florestal georreferenciado das áreas a
serem suprimidas, destacando APP's, áreas de reservas florestais legais,
áreas protegidas pela legislação específica, áreas totais de cada
fitofisionomia, além do volume madeira a ser suprimido. Deverá
obrigatoriamente ser apresentada a Anotação de Responsabilidade
Técnica do Engenheiro Florestal subscritor do Inventário Florestal.

Esta etapa se insere em
fase posterior do
licenciamento.

137

Apresentar, por meio de tabelas, uma previsão do quantitativo das áreas
de cobertura vegetal a serem suprimidas, em hectares, relacionando-os às
fitofisionomias/biótopos afetados, à coincidência ou não com reserva
legal e APP e, sempre que possível, ao tipo de intervenção previsto
(barramentos, reservatórios, casa de força e outras infraestruturas,
alojamentos e estruturas de apoio, acessos, etc).

Flora - uso do solo

138

Amostrar a fauna local de invertebrados (ao menos um grupo) e
vertebrados (mastofauna - inclusive quirópteros e mamíferos aquáticos
existentes na AII – herpetofauna – inclusive quelônios e organismos de
hábitos fossoriais, avifauna), a partir de dados qualitativos e quantitativos,
caracterizando as inter-relações com o meio.

Fauna terrestre introdução

Erro relativo
Composição florística

Destacar espécies vetores e hospedeiras de doenças na AID de interesse
epidemiológico.

Mastofauna - vetores
Dípteros - vetores

140

Considerar para amostragem os principais remanescentes vegetacionais
dos tipos fitofisionômicos afetados pelo empreendimento, e amostrados
no levantamento fitossociológico.

Fauna terrestre introdução

141

Apresentar mapa com a localização das estações de coleta dos estudos
anteriores e dos estudos atuais. As estações deverão ser identificadas
segundo os diferentes grupos de fauna amostrados.

MAPAS – Vol III

142

Identificar e mapear os diferentes habitats (alimentação, reprodução e
abrigo) com indicação dos seus tamanhos em termos percentuais e
absolutos na AID.

Flora - uso do solo

143

Detalhar o método de captura, tipo de marcação, triagem e demais
procedimentos adotados para os espécimes capturados ou coletados
(vivos ou mortos), informando dados biométricos, tipo de identificação
individual, registro (pegadas, fezes, zoofonia, visualização, entrevistas,
vestígios, captura, etc.). As técnicas de amostragens deverão utilizar
preferencialmente redes de neblina, armadilhas de interceptação e
queda, armadilhas com isca, bioacústica e caminhamento, de acordo com
cada grupo amostral, com apresentação detalhada das mesmas.

Herpetofauna - método
Ornitofauna - método
Mastofauna - método
Dípteros - método

139
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Item TR

Descrição

Localização no EAS

144

Indicar o local de tombamento dos exemplares capturados, priorizando as
Instituições Públicas localizadas próximas ao empreendimento
credenciadas pelo MMA.

Fauna terrestre introdução
Anexo 1

Apresentar a curva do coletor para cada grupo, método de amostragem e
por tipo fitofisionômico.

Herpetofauna – indic.
Ornitofauna – indic.
Mastofauna – indic.
Dípteros – indic.

Apresentar parâmetros de riqueza, abundância, frequência das espécies,
índices de diversidade e similaridade, dentro e entre os tipos
fitofisionômicos, para cada grupo inventariado, contemplando a
sazonalidade em cada área amostrada. Os parâmetros faunísticos deverão
ser comparados entre os tipos de vegetação, aplicando a análise
estatística adequada.

Herpetofauna – indic.
Ornitofauna – indic.
Mastofauna – indic.
Dípteros – indic.

Tabular os dados levantados, indicando: família, nome científico e comum,
área de ocorrência, tipo de registro (pegada, visualização, entrevista),
habitat e status de ameaça.

Herpetofauna - resultado
Ornitofauna – resultado
Mastofauna – resultado
Dípteros – resultado

145

146

147

148

Avaliar e selecionar bioindicadores ambientais para fins de
monitoramento, assim como áreas com potencial interesse ecológico, tais
como abrigo, criadouro, correntes de migração, locais de reprodução e
alimentação.

Áreas prioritárias
Volume V

149

Realizar levantamento das comunidades aquáticas (fitoplâncton,
zooplâncton, ictioplâncton, ictiofauna, invertebrados bentônicos,
macrófitas) indicando as espécies consideradas endêmicas da área ou
bacia.

Fauna aquática –
introdução
Ictiofauna - resultado

150

Mapear e classificar os ecossistemas lóticos e lênticos do rio Itabapoana,
destacando as suas características principais, em termos bióticos e
abióticos.

Ambientes lóticos e
lênticos

151

Realizar prognóstico do efeito dos empreendimentos sobre as
comunidades.

Volume V

152

Apresentar e justificar os parâmetros selecionados que serão
posteriormente utilizados para monitorar as comunidades da AID e ADA
por meio de bioindicadores de alterações ambientais.

Fauna e flora aquática introdução

Considerar, para a escolha das estações de amostragem, a variabilidade
de biótopos existentes na área, como por exemplo, lagoas temporárias e
permanentes, várzeas, praias, margens, remansos, do rio Itabapoana e
seus afluentes. Recomenda-se pelo menos:

153

a) 1 estação em cada área de inundação das duas PCHs;
b) 2 estações no rio Itabapoana, a montante da área de inundação das
duas PCHs;
c)

Fauna e flora aquática introdução

3 estações no rio Itabapoana, a jusante do eixo das PCHs;

As estações de amostragem da biota dos ecossistemas aquáticos e
qualidade de água deverão ser coincidentes.

Fauna e flora aquática introdução
MAPAS – Vol III

155

Os dados referentes aos ecossistemas aquáticos deverão ser obtidos em
pelo menos 01 (um) ano, sendo as amostragens realizadas de forma que
contemplem as duas estações (seca e chuvosa).

Fauna e flora aquática introdução

156

As coletas para fito e zooplâncton devem ser efetuadas na margem e no
centro dos rios. Para pequenos tributários, ocasionalmente, podem ser
efetuadas apenas no centro. Além disso, devem ser coletadas amostras
que considerem a distribuição vertical dos organismos.

Fitoplâncton – método
Zooplâncton – método

154
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Item TR

Descrição

Localização no EAS

Avaliar, para todas as comunidades, os parâmetros de densidade,
biomassa, riqueza e diversidade. A discussão dos resultados deverá:

Fitoplâncton – resultado
Zooplâncton – resultado
Bentos – resultado
Ictioplâncton – resultado
Ictiofauna – resultado

a) Analisar a variação sazonal (estação seca e chuvosa) para cada grupo,
por biótopo. Utilizar valores de média e erro padrão, quando for o caso.

Fauna e flora aquática introdução

157

b) Analisar a similaridade e equitabilidade entre biótopos.

Fitoplâncton
Zooplâncton
Bentos
Ictioplâncton
Ictiofauna

c) Apresentar correlações entre biomassa e nutrientes e os fatores
limitantes à produção primária.

Fitoplâncton - correlação

158

Correlacionar a qualidade de água e sedimentos com a diversidade da
fauna bentônica nos vários biótopos.

Bentos - correlação

159

A caracterização e análise dos ecossistemas aquáticos deverão abordar a
ictiofauna e recursos pesqueiros da AII, bem como o ictioplâncton,
considerando a distribuição e diversidade das espécies de interesse
comercial, das espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, raras,
comerciais (consumo e ornamental), introduzidas, exóticas invasoras
existentes, abordando a perda de fontes de alimentação, locais de desova,
de reprodução e criadouros existentes e rotas migratórias.

Ictioplâncton
Ictiofauna - AII

160

Para o diagnóstico da ictiofauna, as coletas devem ser realizadas
utilizando-se a maior gama possível de apetrechos de pesca, considerando
os diferentes biótopos presentes nos diferentes estágios do ciclo
hidrológico, e as características biológicas e ecológicas das diferentes
espécies de peixes, além de mergulho livre e puçá, caso necessário, e
desde que não ofereça riscos à integridade física do coletor.

Fauna e flora aquática introdução
Ictiofauna – método

161

Os dados de coleta de ictiofauna devem ser apresentados discriminando
as diferentes campanhas, pontos de coleta e tipo de apetrecho. No caso
de malhadeiras, as coletas devem ser especificadas segundo os diferentes
tamanhos de malhas.

Ictiofauna – resultado

162

Para a ictiofauna, as análises de riqueza e índices de diversidade deverão
abordar toda a comunidade, a biomassa e número de indivíduos. Dados
de abundância relativa devem ser apresentados considerando o esforço
de captura por tipo de apetrecho utilizado. A diversidade alfa, beta,
espacial e temporal, também deverão ser focos de análise.

Riqueza e abundância
Diversidade α e β
Biomassa

163

As coletas de ictioplâncton devem ser efetuadas nos rios e córregos
tributários ao rio Itabapoana, nas margens e centro, superfície e fundo,
bem como nas áreas de remansos e poções do rio Itabapoana, nas áreas
marginais, inclusive nas lagoas marginais. Na impossibilidade de
identificação de qualquer organismo do ictioplâncton, deverá ser realizada
a contagem dos mesmos.

Ictioplâncton – método

164

As análises de densidade do ictioplâncton deverão abordar toda a
comunidade e ser realizadas considerando o grupo taxonômico, os
diferentes biótopos e a sazonalidade.

Ictioplâncton – resultado

165

Avaliar a necessidade ou não de existência de mecanismo de transposição
de peixes, com a indicação conceitual das alternativas previstas para esse
mecanismo.

Volume V
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5.3 MEIO BIÓTICO
5.3.1 ECOSSISTEMAS TERRESTRES
5.3.1.1 ÁREAS PROTEGIDAS
A presença de Unidades de Conservação (UCs) nas áreas de influência do empreendimento
(AII, AID e ADA) foi verificada através das seguintes fontes:
 Ministério do Meio Ambiente: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm),
 INEA: http://www.inea.rj.gov.br/unidades/conteudo.asp
 INEA: http://www.inea.proderj.rj.gov.br/basetematica_estadoambiente/
 Mapa das Unidades de Conservação do Esperíto Santo (ES) da SEAMA de 2011
De acordo com os dados consultados, não estão presentes Unidades de Conservação (UCs)
federais, municipais ou estaduais nas áreas de influência do empreendimento (AII, AID e ADA).
As UCs presentes na bacia do rio Itabapoana, que por sua vez estão localizadas fora dos limites
da AII, são o Parque Nacional da Serra do Caparaó e a Estação Ecológica Guaxindiba, unidades
de conservação federal e de Proteção Integral. Estão localizadas a aproximadamente 45 km e
75 km do empreendimento, respectivamente (Mapa de Unidades de Conservação e Áreas
Prioritárias para Conservação – Anexo 2 deste documento).
O Parque Nacional da Serra do Caparaó localiza-se entre os Estados do Espírito Santo
(Município de Santa Marta) e Minas Gerais (Município de Alto de Caparaó), na divisa dos dois
estados. O parque tem área de 26.000 hectares e perímetro de 160 km; 70% de sua área
(18.200ha) está localizada no Estado do Espírito Santo e a parte restante (7.800ha) no Estado
de Minas Gerais.
Segundo a classificação do IBGE (1992), a vegetação da área abrangida por esta U.C. constitui
parte integrante da região da Floresta Ombrófila Densa, estando situada em área limítrofe
com a Floresta Estacional Semidecídual.
A porção leste do Parque, situada no Estado do Espírito Santo, é revestida
predominantemente por florestas, as quais, devido à dificuldade de acesso, encontram-se em
melhor estado de conservação. A porção oeste, localizada em Minas Gerais, apresenta 3
formações principais: até 1800m, floresta; de 1800 até 2400, campos de altitude com
formações arbustivas; e acima dos 2400m, campos limpos incrustados entre os afloramentos
rochosos.
Ressalta-se ainda que a nascente do rio Preto tem sua nascente na serra do Caparaó, e tornase rio Itabapoana após encontrar com água do rio verde.
A segunda área é a Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba, no município de São Francisco
do Itabapoana, considerado um dos últimos remanescentes de mata de tabuleiro do norte
fluminense.
Ambas as áreas (Parque Nacional da Serra do Caparaó e Estação Ecológica Estadual de
Guaxindiba) são unidades de conservação de proteção integral, estão localizadas em área da
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bacia e são pelo menos parcialmente ocupadas por ecossistema equivalente ao original da
área de influência dos empreendimentos (floresta estacional de domínio da mata atlântica)
(VELOSO et al. 1991).
Em relação às Áreas de Proteção Permanente (APP), temos área total de 11 ha de APP natural
na ADA do empreendimento, que corresponde a 29,9% desta (Mapa de Área de Preservação
Permanente). A dimensão da APP foi determinada considerando 30 m para o rio Itabapoana e
15 m para os cursos de água perene que alfluem no rio Itabapoana na região da ADA,
conforme mostra o mapa de Área de Preservação Permanente. As medidas foram
estabelecidas a partir da média das vazões máximas conforme estipulado pela Resolução
CONAMA nº 303/ 2002.
As áreas de APP são formadas por 83,3% de pasto, 2,7% de área antropizada e 14% de mata
secundária. Para a instalação do empreendimento não será necessária intervenção em
cobertura vegetal em área de APP natural.
A determinação da APP do reservatório da PCH Bom Jesus obedeceu o estabelecido pela
Resolução CONAMA nº 302/ 2002 que determina largura mínima em projeção horizontal, a
partir do nível máximo normal do reservatório, de quinze metros para os reservatórios
artificiais de geração de energia elétrica com até dez hectares.
Já em relação à Reserva Legal, não foi identificada área desta categoria de proteção nas
propriedades presentes na ADA. Desta forma também não há intervenção do
empreendimento em área de Reserva legal Averbada.

5.3.1.2 ÁREAS PRIORITÁRIAS DE CONSERVAÇÃO
5.3.1.2.1 Área de Influência Indireta (AII)
De acordo com o Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição
de Benefícios da Biodiversidade Brasileira, produzido pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), Secretaria de Biodiversidade e Florestas, não há áreas prioritárias para conservação
presentes na AID do empreendimento. Já em relação a AII, três áreas prioritárias para
conservação encontram-se parcialmente inseridas nesta (Mapa de Unidades de Conservação e
Áreas Prioritárias para Conservação). São elas:


Ma316: a área denominada Serra das Torres, apresenta uma pequena porção de sua
área inserida na AII, sendo as áreas praticamente limítrofes, com apenas um pequeno
trecho sobreposto. Possui 651 km2 e é considerada de importância extremamente alta
para conservação. Possui como características principais a presença de espécies
ameçadas de extinção e afloramentos rochosos. Sua vegetação é considerada primitiva
bem conservada e a área é contemplada pelo Projeto Demonstrativo da Amazônia
(PDA) (MMA 2007).
Foram determinadas no documento como as principais ameaçadas para sua
conservação a atividade de exploração mineral. O documento elenca como ações
principais para assegurar sua conservação e fiscalização efetiva das mineradoras,
realização de inventário ambiental, a criação de unidade de conservação, fomento a
atividades econômicas sustentáveis e educação ambiental.
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Ma324: a área é denominada Varre-sai, possui extensão de 396 km2 e é considerada
de importância muita alta para conservação. Está parcialmente inserida na AII e
localiza-se a, aproximadamente, 11 km do limite sul da ADA da PCH Bom Jesus.
Possui como características principais a fauna peculiar de transição com Cerrado. Estão
presentes fragmentos florestais e ilhas fluviais do médio alto Itabapoana. Sua
vegetação é cosiderada única com distribuição de espécies de plantas restritas e novas
ocorrências (MMA 2007).
Os fragmentos florestais ali presentes são reconhecidos com os últimos
remanescentes do noroeste do estado e muitas áreas estão em processo de
regeneração. Foram determinadas como as principais ameaçadas para sua
conservação o cultivo do café, a pecuária e a caça (MMA 2007). O documento elenca
como ações principais para assegurar sua conservação o resgate do conhecimento
tradicional, realização de inventário ambiental, recuperação de áreas degradadas,
fomento a atividades econômicas sustentáveis, educação ambiental e estudos
sócioantropológicos. A prioridade para implementação destas medidas é considerada
extremamente alta.



Ma321: a área denominada Alto Calçado possui extensão de 36 km2 e é considerada
de importância muita alta para conservação. Possui como características principais seu
relevo muito, as matas de enconsta, presença de espécies ameaçadas de extinção e
formação estacional semidecidual. Foram determinadas como as principais ameaçadas
para sua conservação a pecuária e a monocultura de café (MMA 2007).
O documento elenca como ações principais para assegurar sua conservação o
inventário da flora e a educação ambiental. A prioridade para implementação destas
medidas é considerada alta.
A ADA da PCH Bom Jesus localiza-se a, aproximadamente, 21 km de Alto Calçado. Sua
vegetação é altamento fragmentada em pequenos remanescentes florestais
localizados principalmente nas encostas e topos de morro. Apresentam certa
conecetividade e, diante do alto grau de antropização da região, são importantes
remanescentes da flora e fauna da Mata Atlântica.

Na bacia do rio Itabapoana ainda estão presentes algumas áreas da Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica (RBMA) classificadas como zona de amortecimento e zona de transição,
conforme as figuras a seguir. Toda margem do rio é classificada como de amortecimento
seguida de uma faixa de transição. Pelo menos outras cinco áreas de amortecimento e
transição localizam-se na bacia do Itabapoana. A mais próxima da área do empreendimento
coincide em parte com a porção sul da área prioritária para conservação Varre-sai (MMA
2007). Porém estende-se quase até a margem do rio chegando a menos de 10 km do
empreendimento.
A RBMA é uma área reconhecida pela UNESCO e consiste na maior reserva da biosfera em área
florestada do planeta, com cerca de 35 milhões de hectares, abrangendo áreas de 15 dos 17
estados brasileiros onde ocorre a Mata Atlântica, conforme mostra a figura a seguir.
A RBMA em sua primeira fase incluía apenas algumas áreas isoladas nos Estados de São Paulo,
Paraná e Rio de Janeiro. A adesão de órgãos ambientais, cientistas e comunidades de outros
estados, fez com que a idéia evoluísse e outras 4 fases de ampliação foram apresentadas à
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UNESCO, tornando a RBMA uma Reserva da Biosfera na escala do Bioma, envolvendo
inicialmente 3, depois 5, logo após 8, em seguida 14 e hoje 15 estados brasileiros.
Estão contidas na RBMA centenas de zonas núcleo e extensas zonas de amortecimento
envolvendo ou conectando essas zonas núcleo e incorporando também Corredores Ecológicos,
Mosaicos de Unidades de Conservação e Cinturões Verdes no entorno de áreas urbanas.
A principal missão da RBMA é contribuir de forma eficaz para o estabelecimento de uma
relação harmônica entre as sociedades humanas e o ambiente na área da Mata Atlântica. As
principais funções são conservar a biodiversidade e os demais atributos naturais da Mata
Atlântica incluindo a paisagem e os recursos hídrico; valorização da sócio-diversidade e do
patrimônio étnico e cultural a ela vinculados; o fomento ao desenvolvimento econômico que
seja social, cultural e ecologicamente sustentável; apoio a projetos demonstrativos, à
produção e difusão do conhecimento, à educação ambiental e capacitação, à pesquisa
científica e o monitoramento nos campos da conservação e do desenvolvimento sustentável
(fonte: http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_textosintese.asp).
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FIGURA 1: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Fonte:
http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi.asp
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FIGURA 2: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica: detalhe do norte do Estado do Rio de Janeiro
e sul do Espiríto Santo. Fonte: http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi.asp
5.3.1.2.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
Na AID e ADA do empreendimento não estão presentes área consideradas prioritárias para
conservação segundo Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira (MMA 2007).
No entanto, podem ser reconhecidos os principais habitats de alimentação, reprodução e
abrigo das espécies silvestres na AID do empreendimento. Consiste basicamente em um único
fragmento florestal, maior remanescente de mata presente na AID e que tende a sustentar
maior complexidade e diversidade de fauna e flora quando comparado as outras áreas.
O fragmento está localizado na margem direita do rio Itabapoana, a montante da área do
futuro reservatório da PCH Bom Jesus. Possui extensão de 17,3 ha, o que corresponde a 8,4 %
da AID do empreendimento, que tem aproximadamente 205 ha. Destaca-se por apresentar
potencial interesse ecológico, tais como abrigo, criadouro, correntes de migração, locais de
reprodução e alimentação.
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FIGURA 3: Fragmento de grande importância ecológica na AID da PCH Bom Jesus.
Essas áreas devem ser consideradas como possível local de soltura, caso seja capturado algum
espécime nas atividades de resgate, pois tendem a ser os fragmentos de maior capacidade de
suporte na AID. Lembrando que a área selecionada como controle para o Programa de
Monitoramento da Fauna não pode coincindir com o local de soltura.
Todas as espécies da fauna citadas para a AII do empreendimento poderão ser objeto de
resgate. Dentre essas, para aquelas ameaçadas de extinção deverão ser elaborados projetos
específicos para conservação in situ e ex situ e preservação. Durante o monitoramento de
fauna devem ser avaliados bioindicadores ecológicos como riqueza, abundância, diversidade e
status de conservação das espécies da fauna registrada na AID do empreendimento.

5.3.1.3 FLORA
5.3.1.3.1 Área de Influência Indireta (AII)
A área estudada está inserida no bioma Mata Atlântica, um dos cinco primeiros na lista
mundial dos ecossistemas com maior diversidade e grau de ameaça, sendo reconhecido
internacionalmente como uma das prioridades para a conservação (Conservation
International, 2007).
Encontra-se em região com vegetação original formada por florestas do pedobioma II (sensu
COUTINHO, 2006), representada pela Floresta Estacional Semicaducifólia ou Semidecidual na
região fitoecológica Floresta Estacional Semidecidual (VELOSO et al. 1991).
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Esse tipo de vegetação apresenta uma estacionalidade de períodos chuvosos e secos (VELOSO
et al. 1991), que causa uma caducifolia entre 20-50% dos indivíduos arbóreos. Segundo
OLIVEIRA-FILHO & FONTES (2000), está região é denominada “falha de campos”, onde o clima
estacional alcança o oceano e interrompe a distribuição das florestas ombrófilas.
A interferência antrópica na bacia do rio Itabapoana data do início do o século XIX.
Primeiramente, se destacou a exploração madeireira seguida por atividades agrícolas (ciclos do
café e da cana) e posteriormente a pecuária. A vegetação original foi em sua quase totalidade
substituída por campos de pastagem e culturas. Atualmente os escassos remanescentes
florestais na bacia restringem-se a ilhas esparsas de vegetação secundária, em acelerado
processo de degradação (CARAUTA et al. 1989).
Segundo dados do Índice de Qualidade dos Municípios – Verde (IQM-Verde), desenvolvido
pela Fundação CIDE, para o Estado do Rio de Janeiro, em 1994, Bom Jesus de Itabapoana tinha
76,6% da área do município coberto por pastagem, 18% por vegetação secundária, 4,2% de
área agrícola e 0,4% por área urbana.
Especificamente na área de influência indireta do empreendimento, são poucos os
remanescentes florestais presentes no local. Estes, em geral, situam-se nas áreas menos
acessíveis, notadamente no topo de alguns morros.
A paisagem na bacia do Itabapoana encontra-se hoje profundamente alterada. A cobertura
vegetal dominante é predominantemente constituída por campos antrópicos (pastagens),
formado principalmente por gramíneas, como o capim-gordura (Melinis minutiflora) e outras
espécies forrageiras, além de diversas plantas invasoras. Da mata original que outrora recobria
as elevações e o vale do rio Itabapoana, quase nada resta atualmente. De um modo geral, as
pastagens estendem-se pelos morrotes alcançando as margens fluviais, as quais encontram-se
em grande parte desprovidas de cobertura arbórea.
O uso do solo na AII do empreendimento está representado principalmente por áreas de
campo e pastagem. Atividades de agricultura e silvicultura também podem ser observadas
(FIGURA 4). Algumas residências rurais estão presentes, especialmente próximo ao rio, onde o
terreno apresenta-se mais plano (FIGURA 5). Constatou-se a ocorrência frequente de
processos erosivos (FIGURA 6).
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FIGURA 4: Plantio de Eucalyptus sp. e área de APP ocupada pela atividade de pastagem.

FIGURA 5: Propriedade rural próxima ao rio Itabapoana, na Área de Influência Direta da PCH.

FIGURA 6: Processo erosivo severo e atividade de pastagem e linha de drenagem.
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Manchas de floresta secundária encontram-se imersas em matriz antrópica e mesmo a
vegetação ribeirinha encontra-se, praticamente, restrita a áreas íngrimes e de difícil acesso.
O mapeamento do uso do solo da AII foi realizado com base no Projeto Rio de Janeiro (CPRM
2001). No mapa de Vegetação e Uso do Solo da Área de Influência Indireta (Mapas - Volume
III) é possível observar a predominância de áreas abertas. A área de Mata representa apenas
14,2% da AII, enquanto as áreas de campo e pastagem representam 77,9% (TABELA 1).
TABELA 1: Uso do solo na Área de Influência Indireta da PCH Bom Jesus.
Uso do solo
Campo/Pastagem
Área agrícola
Área urbana
Mata
Afloramento rochoso
Rios, lagos, lagoas
Solo Exposto
TOTAL

Área em ha
124857,8
11892,3
463,4
22736,5
102,2
9,5
38,3
160100,0

Percentual (%)
78,0
7,4
0,3
14,2
0,1
0,0
0,0
100,0

Segundo relatório final de resgate de fauna da PCH Calheiros (ECOLOGY DO BRASIL, 2009), na
área de influência do empreendimento, as Matas Ciliares têm sido extensamente desmatadas
para cultura de subsistência, chegando, às vezes, a ter somente 5 m de largura ou menos. Em
toda a região de influência do Empreendimento, e principalmente na AID, a vegetação ciliar
encontra-se bastante alterada. Observa-se a presença dominante de apenas duas espécies — o
ingá (Inga uruguensis) e o sangue-de-drago (Croton urucurana) — colonizando os afloramentos
de rocha às margens do Itabapoana e as escassas ilhas de solo existentes na ADA do
empreendimento.
De acordo com os dados do EIA/ RIMA do Complexo hidrelétrico do rio Itabapoana
(WATERMARK, 2002), as pastagens encontram-se ocasionalmente interrompidos por alguns
esparsos indivíduos arbóreos de figueiras (Ficus obtusiuscula) e ingás (Inga vera subsp. Affinis).
Foram citadas como ainda encontradas na área de estudo somente poucas espécies de valor
madeireiro além do angico (Anadenanthera peregrina), o vinhático (Plathymenia sp.), o
roxinho (Peltogyne sp.), a sapucaia (Lecythis sp.), o pau-marfim (Balfourodendron riedelianum),
o louro-pardo (Cordia trichotoma) e o jacarandá-branco (Machaerium cf. vestitum).
Durante inventário florestal realizado ao longo da rodovia ES 297 - área de influência direta da
PCH Pedra do Garrafão – ao longo de 48,5 ha, foram encontradas 146 espécies subordinadas a
45 famílias (NP CONSULTORIA AMBIENTAL, 2008a). A densidade de árvores por hectare variou
entre 49,1 e 426,6 indivíduos, demonstrando que a área encontra-se altamente desmatada.
Predominam na área de estudo áreas abertas de campo e pastagem com pequenas manchas
vegetação, principalmente, próximo a cursos d’água e drenagens.
Já no inventário florestal realizado em 63 ha ao longo da linha de transmissão da PCH
Pirapetinga, foram encontradas 91 espécies subordinadas a 38 famílias (NP CONSULTORIA
AMBIENTAL, 2008b). De maneira geral, toda região estudada apresentou densidade de árvores
bem reduzida se comparada com formações florestais. No trecho de maior densidade foram
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encontradas 14 árvores por hectare, evidenciando a situação preocupante da bacia do rio
Itabapoana no que se refere a presença de cobertura vegetal.
Nos dois estudos, Fabaceae foi a família que apresentou maior riqueza de espécies. A elevada
riqueza de espécies desta família em formações estacionais da Mata Atlântica também já foi
relatada em outros estudos (OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 2000; ARCHANJO, 2008).

5.3.1.3.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
Para Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) foi realizado
levantamento florístico e fitossociológico, entre os dias 14 e 20 de novembro de 2011, em
unidades amostrais de área fixa, além do registro de espécies vegetais e do tipo de uso do solo
durante encaminhamento na AID e ADA. Foi utilizada ortofoto ortoretificada do IBGE para
mapeamento do uso do solo na AID e ADA, além de consulta de campo.
5.3.1.3.2.1 Metodologia de Coleta
Para Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) foi realizado
levantamento florístico e fitossociológico em unidades amostrais de área fixa, além do registro
de espécies vegetais e do tipo de uso do solo durante encaminhamento na AID e ADA. Foi
utilizada também ortofoto ortoretificada do IBGE para mapeamento do uso do solo na AID e
ADA, além de consulta de campo. Foi avaliada a textura/cor da imagem para atribuição das
classes de uso aliada às informações de campo.
Malha Amostral
Para o levantamento da flora, utilizou-se uma estrutura baseada na amostragem aleatória
adaptativa. Ao longo da AID e ADA do empreendimento, priorizou-se áreas com cobertura
vegetal e com possibilidade de acesso. A partir destes critérios, os locais de instalação das
parcelas (Unidades Amostrais) foram aleatorizados. Os mesmos foram denominados, de
montante para jusante, como fragmento controle (margem esquerda), fragmento 1 (margem
dreita) e fragmento 2 (margem direita).
Devido à escassez de áreas florestadas na AID e ADA do empreendimento, foi realizado, na
margem esquerda do rio Itabapoana, no trecho entre o fim do reservatório e o trecho de
vazão reduzida (TVR), um levantamento do tipo censo. Neste trecho não foi alocada unidade
amostral, devido à ocorrência apenas de árvores esparsas imersas em matriz de pasto. Desta
foram, os dados de tal área foram analisados separadamente.
O objetivo do levantamento tipo censo realizado neste trecho foi caracterizar o tipo de
cobertura vegetal predominante na ADA do empreendimento.
Nos fragmentos foram distribuídas 27 Unidades Amostrais (U.A), de 20 x 10 m cada (200 m²),
totalizando uma amostra de 5.400 m² (0,54 ha).
A tabela a seguir e o mapa de Áreas de Amostragem para o Estudo Florístico e Fitossociológico
apresentam a localização das parcelas (AID) e da área censitada.
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TABELA 2: Coordenadas em UTM das Unidades Amostrais alocadas na AID e ADA da PCH Bom
Jesus e a área censitada. As parcelas em negrito correspondem as alocadas no fragmento
controle.
PARCELA

COORDENADAS UTM
INICIO

PARCELA

COORDENADAS UTM

FIM

INICIO

E

N

E

N

1

219258

7661318

219234

7661312

2

219234

7661312

219213

3

219213

7661318

4

219292

5

FIM

E

N

E

N

15

219059

7661882

219048

7661867

7661318

16

219048

7661867

219042

7661849

219292

7661324

17

219042

7661849

219048

7661838

7661324

219143

7661335

18

219048

7661838

-

-

219173

7661324

219143

7661335

19

217679

7661932

217665

7661936

6

219143

7661335

219156

7661346

20

217665

7661936

217621

7661906

7

219156

7661346

219167

7661365

21

217621

7661906

217625

7661920

8

219167

7661365

219186

7661390

22

217625

7661920

217622

7661889

9

219186

7661390

219202

7661391

23

217672

7661803

217697

7661813

10

219202

7661391

219215

7661402

24

217697

7661813

217696

7661829

11

219222

7661454

219222

7661478

25

217696

7661829

217701

7661833

12

219222

7661478

219219

7661493

26

217701

7661833

217714

7661862

13

219219

7661493

219201

7661517

27

217714

7661862

217725

7661881

14

219069

7661893

219059

7661882

Área
censitada

217865

7661712

218588

7661466

Procedimentos de Campo
A coleta de dados foi realizada in loco no mês de novembro de 2010.
Em cada parcela e na área censitada foram registrados todos os indivíduos arbóreos e
palmeiras com Diâmetro a Altura do Peito (diâmetro a 1,30 m do solo) superior a 5 cm (15,7
cm de circunferência a 1,30 m do solo - CAP).
Os mesmos foram etiquetados, numerados, identificados ao menor táxon possível, obtiveram
o DAP mensurado e a altura total estimada (FIGURA 7 e FIGURA 8).
Identificaram-se também espécies arbustivas, subarbustivas, herbaceas, epifitas, lianas e
arbóreas, fora do critério de inclusão, observadas nas U.A. e em caminhadas aleatórias ao
longo da cobertura vegetal, com vistas a enriquecer a composição florística desse estudo e o
conhecimento da flora local.
A identificação botânica quando não realizada em campo, foi realizada em laboratórios ou em
herbários institucionais a partir de material coletado. Para tal, utilizou-se referências
bibliográficas específicas, como LORENZI (2002 e 2009), BARROSO et al. (1978, 1984 e 1986),
RIBEIRO et al., 1999. Seguiu-se o Sistema de classificação APG II (Angiosperm Phylogeny
Group).
As unidades amostrais e aspectos relevantes do meio foram fotografados e georreferenciados.
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FIGURA 7: Coleta botânica e instalação de unidade amostral.

FIGURA 8: Anotação de dados primários em planilha de campo e mensuração de fuste,
ocorrente em uma das unidades amostrais, com o auxílio de uma fita métrica.
Processamento de Dados
O processamento dos dados foi realizado com o auxílio dos Softwares Excel 2007, Past 2.0 e
Estimates Win 820.


Composição florística e diversidade

Para análise da suficiência amostral quanto à quantidade de espécies, utilizou-se a curva de
acúmulo de espécies (espécie x área).
Considerando que qualquer ordem das unidades amostrais é arbitrária, a única forma
apropriada de se construir uma curva de acúmulo de espécies é obtendo um grande número
de curvas a partir de várias ordenações distintas, geradas aleatoriamente, e então calcular
uma curva média (COLEMAN, 1982). Este procedimento foi executado nos Softwares Estimates
Win 820 e Excel 2007 com aleatorizações na ordem de entrada dos dados, para obter a curva
média, que é apresentada nos resultados.
Essa curva média resultante é suave, com curvatura geralmente inferior à curva gerada na
ordem de observação dos dados e não apresenta patamares (SCHILLING & BATISTA, 2008).
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Procurou-se comparar o fragmento controle, visualmente mais denso, dos demais fragmentos,
analisando, desta forma, a ocorrência de bótipos diferentes.
Para análise da diversidade, foram calculados os índices de diversidade de Shannon-Weaver,
Simpson e Equitabilidade de Pielou (TABELA 3). Gerou-se, também, o perfil de diversidade
(índices de diversidade x valores de alfa) para o fragmento controle e os demais, afim de
compará-los e o gráfico de abundância relativa (espécies x abundância relativa), que permite
visualização da diversidade na população: equitabilidade e riqueza.
A análise de similaridade entre unidades amostrais foi realizada a partir do gráfico de
distâncias euclidianas gerado no Software Past 2.0.
TABELA 3: Equações dos índices de diversidade utilizados nesse estudo
- Índice de Shannon-Weaver
(H’)
S


 N log N   ni  log ni 
i 1

H' 

N

- Equitabilidade de de Pielou
(J’)
J `

- Índice de Simpson (D)
 ni 
D'   
N

H`
ln S

2

onde: N = número total de indivíduos

onde: N = número total de indivíduos
amostrados; ni = número total de

Onde: H’= Índice de Shannon- Weaver;

amostrados; ni = número total de

indivíduos

S= número de espécies

indivíduos

amostrados

da

i-ésima

amostrados

da

i-ésima

espécie;

espécie; S = número de espécies
amostrado e log = logaritmo de base 10



Fitossociologia

A tabela fitossociológica foi construída no Software Excel 2007. Para o estudo fitossociológico
da vegetação, foram gerados os parâmetros fitossociológicos de densidade, frequência e
dominância e os valores de importância e de cobertura (TABELA 4).
TABELA 4: Equações utilizadas para o estudo da fitossociologia na área estudada.

- Densidade absoluta
D

n
a

onde: n = quantidade de indivíduos da iésima espécie; a = área amostral

- Freqüência absoluta
n
F 
ut

- Dominância absoluta
n

Do 

g
i 1

i

onde: n = número de U.A. que a i-ésima

a
onde: gi = área basal da i-ésima espécie

espécie ocorre; ut = número total de

presente na área; a = área amostral

unidades amostrais
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- Densidade relativa
Dr 

D
n

 Di

- Freqüência relativa
F

Fr 

 100

p

F

onde: D = densidade absoluta de uma
e

densidades

 100

Dor 

i 1

i 1

espécie

- Dominância relativa

Di

=

absolutas

somatório
de

das

todas

as

e

Di

 Do

 100

i 1

onde: F = freqüência absoluta de uma
espécie

Do
n

=

somatório

onde: Do = dominância absoluta de uma

das

freqüências absolutas de todas

espécie

as

espécies

espécies amostradas

- Valor de Cobertura (*)

- Valor de Importância (*)

VC  Dr  Dor

VI  Dr  Dor  Fr

onde: DR = Densidade relativa e Dor =

onde: DR = Densidade relativa; Dor =

Dominância relativa

Dominância relativa e Fr = Freqüência

e

Do

=

somatório

das

dominâncias absolutas de todas as
espécies

relativa

(*) VI e VC – Objetiva integrar os parâmetros fitossociológicos combinados em uma única expressão, expressando a
contribuição das espécies em termos de distribuição horizontal.



Estruturas horizontal e vertical da vegetação

Para análise das estruturas horizontal e vertical da vegetação, calculou-se:
- Área basal (TABELA 5);
- Médias e somatórios de variáveis dendrométricas;
- Distribuição dos fustes em classes de altura e de DAP;
- Estimativa do erro relativo (%) e dos Limites Inferior e Superior para as variáveis Área Basal e
Densidade (TABELA 6).

Para a área censitada, os parâmetros acima foram analisados separadamente.
TABELA 5: Equações de área basal.
-Área basal Individual/ Área Transversal (g) -Área Basal (G) m²
m²
d i
g
4

2

Onde: d= Diâmetro do fuste a 1,30 m do solo
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TABELA 6: Equações utilizadas no cálculo do erro amostral para as variáveis de interesse, área
basal (G) e Densidade (D).
EQUAÇÕES
MEDIA (x)
VAR (s²)
VAR MEDIA
(s²x)
ERR.PAD
T

DESCRIÇÃO
Média das variáveis de interesse entre as unidades amostrais
Variância das variáveis de interesse entre as unidades amostrais
Variância das variáveis de interesse entre unidades amostrais dividida pela quantidade
de parcelas
Erro Padrão – Raíz quadrada da VAR MEDIA
Teste T- Valor tabelado para 27 graus de liberdade e 95 % de probabilidade

ERRO ABSOL

Erro Abrsoluto = ERR.PAD * T

ERRO RELAT
(%)
CV (%)

Erro Relativo = ERRO ABSOL /MEDIA *100
Coeficiente de variação = (DP/MEDIA) *100

OBS: Utilizou-se 95% de probabilidade, 27 graus de liberdade e G e D como variáveis de interesse.



Espécies ameaçadas de extinção e estádio sucessional da vegetação

Para identificação das espécies da flora ameaçadas de extinção foi consultada a lista da flora
brasileira ameaçada de extinção no site Biodiversitas, a lista oficial das espécies da flora
brasileira ameaçadas de extinção, reconhecida na Instrução normativa nº 6 de 23 de setembro
de 2008, divulgada no site do Ministério do Meio Ambiente e o livro Espécies da flora
ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo (SIMONELLI & FRAGA, 2007). As duas
últimas listagens utilizam as categorias e critérios propostos pela IUCN (2001).
A classificação da vegetação em estádio de sucessão foi realizada com base na RESOLUÇÃO
CONAMA Nº 6, de 4 de maio de 1994, que estabelece definições e parâmetros mensuráveis
para análise de sucessão ecológica da Mata Atlântica.
5.3.1.3.2.2 Resultados
A ADA do empreendimento tem 36,8ha, considerando o menor polígono que engloba todas as
estruturas e intervenções do empreendimentos. O reservatório ocupa área de 0,52 há e o
treho de vazão reduzida (TVR) tem 935 m. Destes, 24,8ha ou 67,4% da ADA é ocupada por
pasto e 2,7ha ou 7,3% é ocupada por vegetação em estágio médio, conforme tabela de uso do
solo a seguir.
No entanto, não será necessária supressão de vegetação para instalação do empreendimento.
A área de inundação de 0,03 ha (300m2) é ocupada inteiramente pasto. Assim como a área
destinada a instalação de equipamentos e estruturas, que somam 1,9 ha (18.740m2) e ocupam
inteiramente, segundo projeto, áreas de pasto.
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TABELA 7: Uso do solo na Área de Diretamente Afetada (ADA) da PCH Bom Jesus.
Uso do solo
Pasto
Vegetação em estágio médio
Área antropizada
Rio Itabapoana
Total

Área em ha
24,8
2,7
0,4
8,9
23,59

Percentual (%)
67,4
7,3
1,1
24,2
100,00

O uso do solo na AID é representado por 170,8 ha (83,5%) de pasto, 11,5 ha (5,6%) de mata
secundária em estágios médio e 1,2 ha (0,6%) de vegetação em estágio inicial, como
demonstra o mapa de Vegetação e Uso do Solo da Área de Influência Direta.
TABELA 8: Uso do solo na Área de Influência Direta (AID) da PCH Bom Jesus.
Uso do Solo
Pasto
Área antropizada
Vegetação em estágio inicial
Rio Itabapoana
Vegetação em estágio médio
Total

Área em ha
170,8
1,9
1,2
19,2
11,5
204,6

Percentual (%)
83,5
0,9
0,6
9,4
5,6
100,0

Nas U.A. (alocadas nos fragmentos) observou-se, na maior parte delas, a ocorrência de uma
grande quantidade de cipós, o que está associado a áreas de clareira, pertubadas; clareiras
extensas; ocorrência de espécies pioneiras e exóticas, presença de serapilheira e alta
quantidade de regeneração das espécies mais abundantes.
As Figuras a seguir retratam os aspectos gerais da ADA e AID.

FIGURA 9: Vista panorâmica das margens direita e esquerda do rio no local previsto para
construção da barragem. Em destaque, vegetação censitada na margem esquerda (Fonte:
trabalho de campo / novembro 2010).
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FIGURA 10: Visão geral da área próxima ao eixo da barragem e do trecho de vazão reduzida
(Fonte: trabalho de campo / novembro 2010).
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FIGURA 11: Bambusa sp. e Musa sp. em Área de Preservação Permanente (APP) na AID do
empreendimento, entre a barragem e o Fragmento controle.

FIGURA 12: Canavial e propriedade na Área de Preservação Permanente (APP) do rio
Itabapoana, entre a barragem e o Fragmento controle.
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FIGURA 13: Aspecto geral da APP próximo ao eixo da barragem.

FIGURA 14: Aspecto geral da APP do rio Itabapoana no encaminhamento ao fragmento
controle. A seta indica a localização do fragmento.
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FIGURA 15: Aspecto da vegetação no fragmento controle, incluindo as parcelas alocadas nas
margens do rio e na encosta adjacente.

5.3.1.3.2.3 Composição florística
As árvores e palmeiras identificadas nesse estudo distribuem-se em 85 espécies, 68 gêneros e
31 famílias, das quais 60 (71 %) atingiram a identificação botânica ao nível de espécie, 20 (24
%) ao nível de gênero, 3 (4 %) ao nível de família e 2 (2 %) dos táxons atingiu nenhum nível de
identificação, sendo denominados Indet. 1 e Indet. 2. A seguir está apresentada a lista
florística.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 21

Família

Nome científico

Anacardiaceae

Annonaceae

Nome comum

Hábito

Astronium graveolens Jacq.

Aderno

Tapirira guianensis Aublet
Rollinia sericea (R.E.Fries) R.E.Fries

Fragmento 2 e 3

ar

Fragmento
controle
X

Pau-pombo

ar

X

X

Pinha-da-mata

ar

X

X

Rollinia sp.
Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth.

Imbiú

Guatteria sp. 2

ar

Araliaceae

Dendropanax cuneatum (DCX.) Dcne et Planch.

Araceae

Alocasia sp.

X

Leiteira

ar

X

X

X

Beira-d`água

ar

X

X

X

H/ab

X

X

Philodendron sp.

ep

X

Arecaceae

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret

Iri

ar

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.

Cinco-chagas

ar

X

X

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.

Ipê-felpudo

ar

X

X

Cordia sp.

Vassourão

ar

X

X

Babosa-branca

ar

X

X

Boraginaceae

Cordia superba Cham.
Bromeliaceae

Aechmea sp.

Burseraceae

Protium heptaphyllum (Aublet) March.

Amescla

ar

X

X

Combretaceae

Terminalia aff. januarinsis DC.

Mirindiba

ar

X

X

Convolvulaceae

Merremia sp

Erythroxylaceae

Erythroxylum sp.
Erythroxylum pulchrum A.St.Hil.

Euphorbiaceae

Senefeldera multiflora Mart
Sebastiania sp.
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X

ar
ar

Tabernaemontana catharinensis A.DC.

Censo
(ADA)

ar

Duquetia sp. 1

Apocynaceae

Conservação

ep

X

L
Arco-de-pipa-miúdo

ar

Arco-de-pipa

ar

Sucanga

ar
ar

X

X

X

X
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Família

Nome científico

Nome comum

Hábito

Fabaceae

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.

Garapa

ar

Hymenaea courbaril L.

Jatobá

ar

Tamboril

Andira anthelmia (Vell.) J.F.Macbr.
Andira legalis (Vell.) Toledo

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

Fragmento
controle
X

Fragmento 2 e 3

ar

X

X

Angelim-pedra

ar

X

X

Angelim-coco

ar

X

X

Fabaceae 1
Lonchocarpus sp.
Machaerium hirtum (Vell.) Stellf.
Pterocarpus rohrii Vahl

Timbó

ar

X

X

Borrachudo

ar

X

X

Aldrago

ar

X

X

X

X

ar

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan

Angico-vermelho

ar

Jacarandá-da-bahia

ar

Orelha-de-negro

ar

X

X

Ingá-do-brejo

ar

X

X

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.f.Macbr.

Pau-jacaré

ar

X

X

Piptadenia paniculata Benth.

Canjiquinha

ar

X

X

Pseudopiptadenia contorta (G.P.Lewis et M.p.Lima

Angico-cabuí

ar

Sombreiro

ar

Inga vera DC.

Clitoria fairchildiana Howard.
Indet. 1

ar

Indet. 2

ar

Aniba sp.
Nectandra membranacea (Swartz) griseb.
Ocotea sp. 3
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X

ar
Albizia-branca

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Lauraceae

X

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.

Censo
(ADA)

ar

Abarema sp.

Indeterminada

Conservação

Canela

ar

Canela-fogo

ar

Canela

ar

MMA/BIO

X

X

X
X

X

Página 23

Família

Nome científico

Nome comum

Hábito

Lecythidaceae

Lecythis lanceolata Poir.

Sapucaia-mirim

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns

Meliaceae

Fragmento 2 e 3

ar

Fragmento
controle
X

Embiruçu

ar

X

X

Pterygota brasiliensis Allemão

Pau-rei

ar

Guarea guidonea (L.) Sleumer

Carrapeta

ar

X

X

X

X

X

X

X

Trichilia cf. richardiana A.Juss.
Trichilia pallida Swartz
Moraceae

Muirapinima

ar

Figueira-vermelha

ar

X

X

Gameleira

ar

X

X

Figueira-branca

ar

Amoreira

ar

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.

Pereiro

ar

Sorocea guilleminiana Gaudich.

Soroca

ar
ar

X

X

ar

X

X

Eugenia sp. 2

ar

X

X

Myrcia aff. paniculata O.Berg.

ar

X

X

Myrcia sp. 1

ar

Ficus gomelleira Kunth ex Bouché
Ficus obtusiuscula Miq.
Helicostylis tomentosa (Poepp. ex Endl.) Rusby

Eugenia chlorophylla O.Berg.
Eugenia florida DC.

Nyctaginaceae

ar
ar

Brosimum guianense (Aublet) Huber

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Guamirim

João-mole

ar

Piperaceae

Piper sp.

ab

X

Poaceae

Bambusa tuldoides Munro

Bambu

ab

X

Rubiaceae

Alseis floribunda Schott

Pelada

ar

X

X

Falsa-quina

ar

X

X
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X

ar

Guapira sp. 1

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.

Censo
(ADA)

X

Catiguá-branco

Ficus clusiifolia Schott

Myrtaceae

Conservação
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Família

Nome científico
Randia armata (Swartz) DC.

Fruta-de-cachorro

ar
ar

Rubiaceae 2

ar

Rudgea sp.

ar

Dictyoloma vandellianum A.Juss.

Salicaceae

Casearea obliqua Spreng.

Tingui

ar

Cupania vernalis Cambess.

Camboatávermelho
Camboatá

ar

Bapeba-de-onça

ar

Acá

ar

Negamina

ab

Ecclinusa ramiflora Mart.
Siparunaceae

Siparuna guianensis Aublet

Verbenaceae

Vitex sp.

Fragmento
controle

Fragmento 2 e 3

X

X

ar
Pau-de-lagarto

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist

Conservação

Censo
(ADA)

ar

Casearia sylvestris Swartz

Matayba elaeognoides Radlk.
Sapotaceae

Hábito

Rubiaceae 1

Rutaceae

Sapindaceae

Nome comum

X

X

X

X

X

ar

ab

Onde: ar – arbóreo;ab – arbustivo; L – liana; C – cipó; H – herbácea; ep- epífita; BIO – lista de espécies da flora brasileira ameaçada de extinção – BIODIVERSITAS; MMA = lista oficial de
espécies ameaçadas de extinção.
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Dentro das parcelas e critérios de inclusão, obteve-se 77 espécies, em 60 gêneros e 26
famílias.
Foi encontrada 1 espécie presente em listas de espécies da flora brasileira ameaçadas - site
Biodiversitas e MMA, a Dalbergia nigra.
A curva de acúmulo de espécies (espécie x área) é apresentada como FIGURA 16. A mesma
passa a apresentar incrementos menos significativos a partir da parcela n0 23.
O ponto de estabilidade da curva é inatingível em biomas florestais tropicais, onde a
diversidade de espécies é muito grande. Estudos realizados em florestas tropicais com
amostragem superior as usuais em estudos de ecologia vegetal (5,76 ha) não alcançaram um
patamar para a curva (CAIN & CASTRO, 1959; MUELLER-DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974;
SCHILLING & BATISTA, 2008).

90
Quantidade de espécies

80
70
60
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30
20
10
0
0
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20

25

30

Parcelas (0,2 ha)

FIGURA 16: Curva de acúmulo de espécie (espécie x área).
As famílias Fabaceae, Moraceae e Rubiaceae apresentaram maior riqueza. A Fabaceae e
Rubiaceae também foram as famílias com maior abundância (FIGURA 17 e FIGURA 18).
A Fabaceae é uma das maiores famílias botânicas e está entre as mais ricas em levantamentos
realizados na floresta atlântica no estado do Rio de Janeiro. Outra família comumente
presente entre as dez mais ricas é a Myrtaceae (GUEDES-BRUNI, 1998; NEVES, 1999; LIMA,
2000; SILVA & NASCIMENTO, 2001; KURTZ & ARAUJO, 2000; BORÉM & RAMOS, 2001; BORÉM
& OLIVEIRA-FILHO, 2002; PEIXOTO, 1991, 1992).
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FAMÍLIAS BOTÂNICAS

Boraginaceae

3

Bignoniaceae

3

Anacardiaceae

3

Meliaceae

4

Lauraceae

4

Myrtaceae

6

Annonaceae

6

Rubiaceae

8

Moraceae

9

Fabaceae

24

outras

32

0

20

40

60

80

100

% de riqueza

FAMÍLIAS BOTÂNICAS

FIGURA 17: Participação das famílias botânicas em termos de espécie (%).

Erythroxylaceae
Malvaceae
Sapindaceae
Annonaceae
Myrtaceae
Anacardiaceae
Moraceae
Rubiaceae
Meliaceae
Fabaceae
outras

1,4
1,7
2,1
2,4
4,1
4,1
5,3
5,5
8,1
53,2
12,2

0

20

40

60

80

100

% de abundância

FIGURA 18: Participação das famílias botânicas em termos de abundância (%).
Em termos de abundância de espécies, a Anadenanthera macrocarpa, Inga vera e Apuleia
leiocarpa apresentaram maior representatividade (FIGURA 19).
A duas primeiras são espécies pioneiras, comuns em capoeiras e vegetações alteradas, sendo o
Inga vera típico de beira de rio. A terceira é uma espécie secundária.
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Espécie

Trichilia pallida
Cupania vernalis
Tapirira guianensis
Brosimum guianense
Astronium graveolens
Trichilia cf. richardiana
Pseudopiptadenia contorta
Eugenia florida
Guarea guidonea
Alseis floribunda
Piptadenia gonoacantha
Lonchocarpus sp.
Apuleia leiocarpa
Inga vera
Anadenanthera macrocarpa
outras

1,6 %
1,6 %
1,9 %
1,9 %
1,9 %
2,1 %
2,7 %
2,9 %
3,7 %
4,0 %
5,8 %
7,2 %
7,7 %
9,0 %
11,4 %
34,7 %

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Percentual do total de indivíduos (%)

FIGURA 19: Abundância (%) das espécies registradas no estudo
5.3.1.3.2.4 Diversidade
O gráfico de acúmulo de abundância relativa permite a visualização da estrutura da vegetação
em termos de diversidade (riqueza e equitabilidade).
O mesmo demonstra que existe um grande acúmulo de indivíduos nas 5 espécies mais
freqüentes levantadas nesse estudo. As próximas dez espécies apresentam uma abundância
média e as demais possuem uma distribuição semelhante de indivíduos por espécie (FIGURA
20).
0,12

Abundância relativa

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Espécies

FIGURA 20: Gráfico de abundância relativa.
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O índice de Simpson obtido no estudo indicou que um indivíduo aleatório na vegetação
apresenta 5 % de chances de pertencer à mesma espécie do próximo indivíduo aleatório a ser
identificado na mesma população.
A Equitabilidade de Pielou foi 0,84. Este varia de 0 a 1 e quanto maior o mesmo, menor é a
concentração de indivíuos em uma mesma espécie (TABELA 9).
Já, o Índice de Diversidade de Shannon foi 3,63. O mesmo pode variar de acordo com o esforço
amostral e só pode ser comparado com outras áreas quando os estudos utilizarem a mesma
metodologia de amostragem.
TABELA 9: Índices de diversidade de Shannon Weaver, Pielou e Simmpson.
n/ha
720

S
77

H'
3,63

J'
0,84

D
0,05

Os resultados apontam para uma vegetação alterada, onde ocorre concentração de indivíduos
em poucas espécies, no entanto avançando em estádio de sucessão, já que os índices de
diversidade de Simpson e Equitabilidade de Pielou foram 5 % e 0,84.
Ao comparar o fragmento controle e os demais no que tange à diversidade, obteve-se a
FIGURA 21, que apresenta o perfil de diversidade para os dois ambientes.
O perfil calcula todos os índices de diversidade para diferentes valores de alfa. O resultado
obtido nesse estudo indica que o fragmento controle é mais diverso que os demais,
apresentando maior equabilidade e riqueza.
1
2

54
48

Diversity

42
36
30
24
18
12
6
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

alpha

FIGURA 21: Perfil de diversidade (riqueza e equitabilidade), onde 1 - Fragmentos 1 e 2 e 2Fragmento controle.
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21
15
22
23
20
7
10
11
3
4
13
25
17
9
1
5
6
2
8
18
16
19
12
26
27
24
14

A FIGURA 22 apresenta a distância euclidiana entre parcelas e aponta uma maior semelhança
entre os grupos de parcelas: 7, 10, 11, 3 e 4 (Fragmento 1) ; 20,23 e 22 (Fragmento controle) e
5, 6, 2 e 8 (Fragmento 1). Destaca-se que quatro das 9 parcelas alocadas no fragmento
controle foram pouco similares a todas as outras parcelas amostradas.
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FIGURA 22: Distância Euclydiana entre as parcelas.
Quando comparado o estádio sucessional entre fragmento controle e os demais (Resolução
CONAMA 06/94), todos se apresentam no mesmo enquadramento de sucessão.
Ao aplicar o Teste F de Snedecor para densidade de área basal obteve-se diferenças não
significativas entre as áreas estudadas (ver item Erro relativo e estimativa da densidade e área
basal).
Dessa maneira, considerou-se, no presente estudo, todos os fragmentos amostrados como
uma mesmo fisionomia.
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5.3.1.3.2.5 Espécies ameaçadas de extinção
Foi encontrada 1 espécie presente nas listas de espécies da flora brasileira ameaçadas - site
Biodiversitas e na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção - MMA, sendo ela a Dalbergia
nigra, categorizadas pela última lista como vulnerável (IUCN, 2001).
Foram registrados dois espécimes de Dalbergia nigra presentes nas parcelas 13 e 14, com DAP
e altura de 40,4 c e 10 m; DAP 14,3 cm e 15 m, respectivamente.
5.3.1.3.2.6 Fitossociologia
De um total de 77 espécies, incluídas no levantamento amostral, as 30, com maior Valor de
Importância (VI), representam 81% da densiade relativa; 94% da dominância relativa; 72% da
frequência relativa e 82% do VI total.
Isso representa uma alta concentração de densidade, frequência e dominância em poucas
espécies da comunidade, ou seja, uma baixa distribuição desses parâmetros para os táxons
ocorrentes.
A tabela a seguir apresenta as espécies levantadas no estudo com seus respectivos parâmetros
fitossociológicos.
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TABELA 10: Relação das espécies levantadas no estudo e seus respectivos parâmetros fitossociológicos.
Espécie

ni

D

Dr (%)

G (m²)

Do (m²)

Dor (%)

np

F

Fr (%)

VI

VI%

VC

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan

43

2150

11.5

5.1603

258.0140

33.0

19

0.70

9.1

53.6

17.9

44.5

Inga vera DC.

34

1700

9.1

1.2830

64.1478

8.2

10

0.37

4.8

22.1

7.4

17.3

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.

29

1450

7.8

0.9838

49.1924

6.3

11

0.41

5.3

19.4

6.5

14.1

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.f.Macbr.

22

1100

5.9

0.6313

31.5644

4.0

9

0.33

4.3

14.3

4.8

9.9

Lonchocarpus sp.

27

1350

7.2

0.4760

23.8012

3.0

6

0.22

2.9

13.2

4.4

10.3

Guarea guidonea (L.) Sleumer

14

700

3.8

0.6682

33.4122

4.3

9

0.33

4.3

12.4

4.1

8.0

Andira legalis (Vell.) Toledo

5

250

1.3

0.8113

40.5662

5.2

5

0.19

2.4

8.9

3.0

6.5

Alseis floribunda Schott

15

750

4.0

0.2885

14.4226

1.8

5

0.19

2.4

8.3

2.8

5.9

Ficus clusiifolia Schott

5

250

1.3

0.5193

25.9637

3.3

5

0.19

2.4

7.1

2.4

4.7

Eugenia florida DC.

11

550

2.9

0.1717

8.5844

1.1

6

0.22

2.9

6.9

2.3

4.0

Pseudopiptadenia contorta (G.P.Lewis et M.p.Lima

10

500

2.7

0.3645

18.2256

2.3

3

0.11

1.4

6.5

2.2

5.0

Tapirira guianensis Aublet

7

350

1.9

0.3949

19.7444

2.5

4

0.15

1.9

6.3

2.1

4.4

Ficus gomelleira Kunth ex Bouché

2

100

0.5

0.7106

35.5313

4.5

2

0.07

1.0

6.0

2.0

5.1

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns

3

150

0.8

0.5729

28.6428

3.7

3

0.11

1.4

5.9

2.0

4.5

Trichilia cf. richardiana A.Juss.

8

400

2.1

0.0911

4.5562

0.6

5

0.19

2.4

5.1

1.7

2.7

Astronium graveolens Jacq.

7

350

1.9

0.1255

6.2735

0.8

4

0.15

1.9

4.6

1.5

2.7

Trichilia pallida Swartz

6

300

1.6

0.0660

3.2977

0.4

5

0.19

2.4

4.4

1.5

2.0

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

3

150

0.8

0.3367

16.8358

2.2

3

0.11

1.4

4.4

1.5

3.0

Cupania vernalis Cambess.

6

300

1.6

0.1030

5.1503

0.7

4

0.15

1.9

4.2

1.4

2.3

Brosimum guianense (Aublet) Huber

7

350

1.9

0.0407

2.0336

0.3

4

0.15

1.9

4.1

1.4

2.1

Erythroxylum pulchrum A.St.Hil.

5

250

1.3

0.0309

1.5470

0.2

5

0.19

2.4

3.9

1.3

1.5

Guatteria sp. 2

4

200

1.1

0.0511

2.5536

0.3

4

0.15

1.9

3.3

1.1

1.4

Tabernaemontana catharinensis A.DC.

3

150

0.8

0.1368

6.8397

0.9

3

0.11

1.4

3.1

1.0

1.7
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Espécie

ni

D

Dr (%)

G (m²)

Do (m²)

Dor (%)

np

F

Fr (%)

VI

VI%

VC

Astrocaryum aculeatissimum ((Schott) Burret

4

200

1.1

0.0892

4.4579

0.6

3

0.11

1.4

3.1

1.0

1.6

Cordia sp.

4

200

1.1

0.1647

8.2343

1.1

1

0.04

0.5

2.6

0.9

2.1

Pterygota brasiliensis Allemão

4

200

1.1

0.0131

0.6565

0.1

3

0.11

1.4

2.6

0.9

1.2

Matayba elaeognoides Radlk.

3

150

0.8

0.1106

5.5294

0.7

2

0.07

1.0

2.5

0.8

1.5

Andira anthelmia (Vell.) J.F.Macbr.

3

150

0.8

0.1087

5.4371

0.7

2

0.07

1.0

2.5

0.8

1.5

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.

2

100

0.5

0.1445

7.2232

0.9

2

0.07

1.0

2.4

0.8

1.5

Abarema sp.

5

250

1.3

0.0154

0.7683

0.1

2

0.07

1.0

2.4

0.8

1.4

Piptadenia paniculata Benth.

3

150

0.8

0.0194

0.9716

0.1

3

0.11

1.4

2.4

0.8

0.9

Ocotea sp. 3

2

100

0.5

0.1185

5.9273

0.8

2

0.07

1.0

2.3

0.8

1.3

Ecclinusa ramiflora Mart.

3

150

0.8

0.0376

1.8820

0.2

2

0.07

1.0

2.0

0.7

1.0

Randia armata (Swartz) DC.

3

150

0.8

0.0209

1.0429

0.1

2

0.07

1.0

1.9

0.6

0.9

Rollinia sericea (R.E.Fries) R.E.Fries

2

100

0.5

0.0583

2.9165

0.4

2

0.07

1.0

1.9

0.6

0.9

Senefeldera multiflora Mart

3

150

0.8

0.0138

0.6907

0.1

2

0.07

1.0

1.9

0.6

0.9

Casearea obliqua Spreng.

3

150

0.8

0.0111

0.5547

0.1

2

0.07

1.0

1.8

0.6

0.9

Pterocarpus rohrii Vahl

3

150

0.8

0.0106

0.5300

0.1

2

0.07

1.0

1.8

0.6

0.9

Indet. 1

2

100

0.5

0.0433

2.1665

0.3

2

0.07

1.0

1.8

0.6

0.8

Siparuna guianensis Aublet

4

200

1.1

0.0119

0.5960

0.1

1

0.04

0.5

1.6

0.5

1.1

Guapira opposita (Vell.) Reitz

2

100

0.5

0.0122

0.6084

0.1

2

0.07

1.0

1.6

0.5

0.6

Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth.

3

150

0.8

0.0452

2.2616

0.3

1

0.04

0.5

1.6

0.5

1.1

Dictyoloma vandellianum A.Juss.

2

100

0.5

0.0084

0.4218

0.1

2

0.07

1.0

1.6

0.5

0.6

Sorocea guilleminiana Gaudich.

2

100

0.5

0.0602

3.0100

0.4

1

0.04

0.5

1.4

0.5

0.9

Ficus obtusiuscula Miq.

1

50

0.3

0.0780

3.8997

0.5

1

0.04

0.5

1.2

0.4

0.8

Eugenia sp. 2

2

100

0.5

0.0197

0.9872

0.1

1

0.04

0.5

1.1

0.4

0.7

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

1

50

0.3

0.0561

2.8075

0.4

1

0.04

0.5

1.1

0.4

0.6
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Espécie

ni

D

Dr (%)

G (m²)

Do (m²)

Dor (%)

np

F

Fr (%)

VI

VI%

VC

Rubiaceae 1

2

100

0.5

0.0097

0.4874

0.1

1

0.04

0.5

1.1

0.4

0.6

Rubiaceae 2

1

50

0.3

0.0497

2.4832

0.3

1

0.04

0.5

1.1

0.4

0.6

Myrcia aff. paniculata O.Berg.

1

50

0.3

0.0479

2.3941

0.3

1

0.04

0.5

1.1

0.4

0.6

Nectandra membranacea (Swartz) griseb.

1

50

0.3

0.0436

2.1788

0.3

1

0.04

0.5

1.0

0.3

0.5

Eugenia chlorophylla O.Berg.

1

50

0.3

0.0182

0.9092

0.1

1

0.04

0.5

0.9

0.3

0.4

Dendropanax cuneatum (DCX.) Dcne et Planch.

1

50

0.3

0.0169

0.8455

0.1

1

0.04

0.5

0.9

0.3

0.4

Cordia superba Cham.

1

50

0.3

0.0154

0.7703

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.4

Indet. 2

1

50

0.3

0.0147

0.7357

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.4

Duquetia sp. 1

1

50

0.3

0.0127

0.6366

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Casearia sylvestris Swartz

1

50

0.3

0.0116

0.5809

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Protium heptaphyllum (Aublet) March.

1

50

0.3

0.0097

0.4874

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Terminalia aff. januarinsis DC.

1

50

0.3

0.0097

0.4874

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.

1

50

0.3

0.0092

0.4600

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Myrcia sp. 1

1

50

0.3

0.0087

0.4333

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Rudgea sp.

1

50

0.3

0.0087

0.4333

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Sparattosprema leucanthum (Vell.) K.Schum.

1

50

0.3

0.0082

0.4078

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Aniba sp.

1

50

0.3

0.0081

0.4074

0.1

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Lecythis lanceolata Poir.

1

50

0.3

0.0072

0.3581

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Rollinia sp. 1

1

50

0.3

0.0062

0.3119

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Guapira sp. 1

1

50

0.3

0.0054

0.2690

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.

1

50

0.3

0.0054

0.2690

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Helicostylis tomentosa (Poepp. ex Endl.) Rusby

1

50

0.3

0.0050

0.2487

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record

1

50

0.3

0.0046

0.2292

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Fabaceae-faboideae 1

1

50

0.3

0.0042

0.2105

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3
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Espécie

ni

D

Dr (%)

G (m²)

Do (m²)

Dor (%)

np

F

Fr (%)

VI

VI%

VC

Vitex sp.

1

50

0.3

0.0039

0.1926

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.

1

50

0.3

0.0035

0.1755

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Hymenaea courbaril L.

1

50

0.3

0.0029

0.1436

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Chrysophyllum lucentifolium Cronquist

1

50

0.3

0.0023

0.1150

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Erythroxylum sp.

1

50

0.3

0.0023

0.1150

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

Machaerium hirtum (Vell.) Stellf.

1

50

0.3

0.0023

0.1150

0.0

1

0.04

0.5

0.8

0.3

0.3

373

18650

100

15.6475

782

100

208

8

100

300

100

200

TOTAL

Onde: ni– número de indivíduos; D – Densidade; Dr- Densidade relativa; G – Área Basal (m²); Do- Dominância; Dor- Dominancia relativa; np-Quantidade de parcelas em que a i-ésima espécie
ocorreu; F – Freqüência; Fr- Freqüência relativa; VI – Valor de Importância; VC - Valor de Cobertura
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As três espécies de maior VI foram Anadenanthera macrocarpa/angico-vermelho (53,6 17,9%); Inga vera/ingá (22,1 - 7,4%) e Apuleia leiocarpa/garapa (19,4- 6,5%).
A Anadenanthera macrocarpa apresentou maior abundância (densidade), área basal total
(dominância) e ocorreu em uma maior quantidade de parcelas; o Inga vera ocorreu em menos
parcelas do que a Apuleia leiocarpa, mas obteve maiores valores de densidade e dominância.
As duas primeiras são espécies pioneiras, comuns em formações secundárias, capoeiras e
áreas abertas, sendo o Inga vera quase que exclusivo de ambientes de várzea, com preferência
por solos úmidos e brejosos (LORENZI, 2002).
Já, a Apuleia leiocarpa é uma espécie de grande importância madereira e secundária.

5.3.1.3.2.7 Estrutura da vegetação
A estrutura da vegetação foi apresentada para toda comunidade uma vez que não houve
diferença significativa para a densidade e a área basal entre os ambientes estudados
(fragmento controle e fragmento 1 e 2).
Foram levantados 557 fustes em 389 árvores na área amostral (0,54 ha). Desses, 13
apresentavam-se mortas em pé e 3 quebradas. Os indivíduos mortos em pé ocorreram em 8
das 27 Unidades de Amostra delimitadas.
Estima-se que em 1 hectare tenha-se 720 árvores. O valor encontrado se apresentou um
pouco abaixo de valores de densidade obtidos em ambientes similares. PESSOA E OLIVEIRA
(2006) encontraram para pequenos fragmentos (variando de 1,3 ha a 9,3 ha), localizados no
município de Casimiro de Abreu (RJ), densidade entre 813 a 1636 indivíduos/ha. Em manchas
de floresta de baixada da Reserva Biológica de Poço das Antas a densidade foi de 1668
árvores/ha (GUEDES-BRUNI, 2006).
A heterogeneidade entre o número de árvores por parcela, que variou entre 1 e 28 indvíduos
contribuiu para redução da densidade por hectare. Quatro parcelas apresentaram até 5
indivíduos e 10 apresentaram até 10 árvores. Destaca-se que as 9 parcelas do fragmento
controle ficaram entre as 15 parcelas com maior densidade de árvores.
A média de DAP dos fustes foi 15,4 cm; enquanto que da altura total foi de 8 m e da área basal
individual 0,0289m². O somatório das áreas basais individuais (G) foi 16 m² , como mostra a
tabela a seguir.
A estimativa da áreas basais (G) foi 29,83 m²/ha. Dessa maneira, em 10.000m² (1ha), 29,83 m²
ou 0,029% da área seria ocupado por fustes.
Esta área basal assemelha-se a valores encontrados para áreas com indícios de perturbação.
Foram encontrados valores de área basal inferiores a 30m²/ha, como os observados neste
estudo, em um trecho de mata secundária na Serra de Macaé de Cima (PESSOA et al. 1997) e
em áreas perturbadas de floresta semidecídua (GOMES et al. 2003).
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TABELA 11: Parâmetros estruturais da vegetação por Unidade Amostral
Parcela

Soma

Média

Máx

G (m²)

n

Densidade

H (m)

DAP (cm)

g (m²)

DAP (cm)

1

0.6599

22

1100

10

15.9

0.0264

43.9

H
(m)
20

2

0.4324

7

350

12

21.7

0.0480

38.2

22

3

0.1607

1

50

21

31.8

0.0804

35.0

22

4

0.2846

4

200

12

22.1

0.0474

38.5

20

5

1.2306

9

450

13

31.0

0.0947

56.7

20

6

0.9623

10

500

10

24.2

0.0601

47.1

20

7

0.7970

12

600

7

15.9

0.0295

46.5

15

8

0.7802

21

1050

7

16.2

0.0269

35.0

20

9

1.1926

10

500

12

28.8

0.0917

76.4

18

10

0.4133

7

350

8

23.5

0.0517

40.7

18

11

0.2388

2

100

6

17.4

0.0597

54.4

13

12

0.1744

5

250

6

16.9

0.0249

23.9

8

13

0.4771

5

250

11

25.7

0.0682

43.9

17

14

0.6815

19

950

5

10.7

0.0145

43.0

17

15

0.7503

8

400

5

16.0

0.0536

89.1

10

16

0.6155

26

1300

9

14.6

0.0212

34.4

20

17

0.6596

17

850

9

15.4

0.0275

50.9

17

18

0.6470

10

500

12

23.1

0.0539

44.6

20

19

0.3511

14

700

8

10.4

0.0103

29.0

20

20

0.4242

11

550

8

18.1

0.0354

40.1

15

21

0.7763

33

1650

8

12.4

0.0144

29.9

15

22

0.7943

22

1100

8

14.5

0.0215

38.2

18

23

1.1654

17

850

9

18.0

0.0613

81.2

25

24

0.3801

28

1400

7

11.0

0.0123

26.1

15

25

0.3591

23

1150

8

12.2

0.0156

31.8

15

26

0.3089

25

1250

8

10.9

0.0107

26.7

18

27

0.3903

21

1050

7

11.2

0.0150

43.3

22

Total

16.1076

389

720

8

15.4

0.0289

89.1

25

Destaca-se a abundância das parcelas 3 e 11, com 1 e 2 indivíduos, respectivamente.
5.3.1.3.2.8 Erro relativo e estimativa da densidade e área basal
Os fragmentos 1 e 2 diferem do controle quando compara-se a diversidade entre eles. No
entanto, o teste F de Snedecor indicou que não existe diferença significativa, quando
comparada G(m²) e D(n/a) entre os mesmos (TABELA 12). Dessa maneira, não aplicou-se a
estratificação para cálculo do erro amostral.
As amostras foram consideradas independentes e o erro
variáveis Densidade e G (m²).
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Para tal, considerou-se a população como infinita (Fator de correção = 0,99 - > 0,98), 27 graus
de liberdade e 95% grau de probabilidade.
Os erros obtidos são reflexo da grande heterogeneidade florística e estrutural atribuída aos
diferentes estados de conservação dos remanescentes de Mata Atlântica.
TABELA 12: Teste F de Snedecor
F. V.
Entre
Dentro
Total

G. L.
1
26
27

S.Q.
0.029
2.359
2.388

Q.M.
0.029
0.091

F
0.323

<

Ftab
4.225

 Densidade (n/a)
Média

14

Variânica

75

Variância da media

3

Erro padrão

2

Teste t

2.06

Erro absoluto

3

Variânica

24

Variância media

60

Densidade

n/200 m (U.A.)

n por hectare

Limite Inferior

11

549

Média

14

720

Limite Suprior

18

892

Estima-se que a densidade varie entre 549 e 892 indivíduos por hectare, considerando um erro
relativo de 24%.
 Área basal
Média por unidade amostral (m²)

0.5966

Variânica (m²)

0.0919

Variância da media (m²)

0.0034

Erro padrão (m²)

0.0583

Teste t
Erro absoluto (m²)
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0.1199

Erro relativo (%)

20

Coeficiente de variação (%)

51
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G m²

Média

Média por hectare

Limite Inferior

0.4767

23.83

Média

0.5966

29.83

Limite Suprior

0.7165

35.82

Estima-se que a Área basal varie entre 23,83 e 35,82 m² por hectare, considerando um erro
relativo de 20%.

5.3.1.3.2.9 Distribuição de DAP e Altura

Número de indivíduos (0,54 ha)

A distribuição diamétrica obtida é característica de uma floresta tropical. Essa distribuição
tende ao formato de J-invertido.
250
200
150
100
50
0
7.5

12.5

17.5

22.5

27.5

32.5

37.5

42.5

> 47.495

Centro de classe DAP (cm)

FIGURA 23: Distribuição dos fustes levantados na área amostral por classe de DAP (cm).
Observa-se, como esperado, maior concentração de indivíduos nas menores classes.
Sendo assim, a vegetação apresenta um grande número de árvores finas e alguns indivíduos
remanescentes com valores elevados de DAP, como a Andira legalis com 76,4 cm, o Ficus
gomelleira 89,1 cm e dois espécimes de Anadenanthera macrocarpa com 81,2 e 70,0 cm,
respectivamente.
A distribuição dos fustes em classes de altura apresenta o mesmo padrão do DAP, sendo a
segunda classe, entre 5 e 9,99 m de altura, a mais representativa (FIGURA 24).
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Número de indivíduos (0,54
ha)

400
300
200
100
0
0-4,99

5-9,99 10-14,99 15-19,99
Classes de altura total (m)

>20

FIGURA 24: Distribuição dos fustes levantados na área amostral por classe de altura (m).

5.3.1.3.2.10 Estádio Sucessional da Vegetação
Em acordo com os parâmeteros estabelecidos para classificação do estádio sucessional da
vegetação no bioma Mata Atlântica pela Resolução CONAMA nº 06 de 1994 (TABELA 13), o
estádio sucessional da cobertura vegetal estudada enquadra-se como: Área Basal – avançado
(29,83 m²/ha); Altura – médio (8 m) e DAP – médio (15,4 cm).
Os aspectos observados em campo como a composição florística, densidade do sub-bosque,
presença de epífitas na área, formação de dossel não contínuo, presença de clareira,
serapilheira, cipós e lianas apontam para um estádio médio de sucessão.
TABELA 13: Parâmetros para classificação de estádio sucessional na Mata Atlântica.
Parâmetros/Estádio

Inicial

Médio

Avançado

Área basal (m²/ha)

0-10

10 - 28

>28

Média das alturas (m)

5

5 - 12

>12

Média dos diâmetros (cm)

5

10 - 20

>20

5.3.1.3.2.11 Trecho Censitado
Na área de censo, não há formação de fragmento florestal. Neste trecho, situado na margem
esquerda do rio Itabapoana, na ADA do empreendimento, foram registradas 50 árvores, em
103 fustes, sendo 3 mortas em pé. As mesmas distribuem-se em 13 espécies.
Os aspectos dendrométricos levantados são apresentados na TABELA 14 e a distribuição dos
fustes em classes nas
TABELA 15 e TABELA 16.
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TABELA 14: Parâmetros estruturais da vegetação na área de censo.
MÉDIA

SOMA

Máximo

DAP (cm)

G (m²)

H (m)

G (m²)

16.54

0.0333

6

3.4293

DAP
(cm)
71,9

H (m)
15

TABELA 15: Distribuição dos fustes por classes de DAP e espécie no trecho censitado.
Espécies

Classes de DAP (cm)
5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

Total
30-35

40-45

Anadenanthera macrocarpa
Andira anthelmia

4

Casearia sylvestris

3

3

2

1

1

>45
1

1

3

17

2

Clitoria fairchildiana

4

1

Dendropanax cuneatum

2

1

Eugenia florida

2
1

1

7
3

1

1

1

Guarea guidonea

1

3

1

Inga vera

12

16

7

morta

1

1

1

Sebastiania sp.

3

1

4

Tabernaemontana catharinensis

2

1

3

Tapirira guianensis

1

3

4

Trichilia pallida
Total

2

2

Ficus clusiifolia

1

1

32

34

1

1

5
5

4

2

2

1

1

45
3

2
14

8

4

5

1

5

103

TABELA 16: Distribuição dos fustes por classes de altura e espécie no trecho censitado.
Espécies

Classes de altura (m)
<5

5-9

10-14

Anadenanthera macrocarpa
Andira anthelmia

Total
15-20
1

3

1

7

7

17

Casearia sylvestris

1

1

2

Clitoria fairchildiana

5

2

7

Dendropanax cuneatum

3

3

Eugenia florida

2

2

Ficus clusiifolia

4

1

5

Guarea guidonea

2

3

5

Inga vera

3

42

45

morta

3

3

Sebastiania sp.

4

4

Tabernaemontana catharinensis

3

3

Tapirira guianensis

2

Trichilia pallida

1

1

1
Total
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Assim como no levatamento amostral, poucas espécies concentram um grande número de
árvores. Inga vera e Andira antelmia respondem por 60,2% dos indivíduos censitados.
Quanto aos parâmetros dendrométricos, a média de DAP e g é mais elevada do que nos
fragmentos. Isto ocorre devido a maior cncentração de fustes, na classe entre 10 e 15 cm de
DAP. Já altura apresentou padrão inverso.
Tem-se, então, indivíduos mais grossos e mais baixos na área do censo. Isto ocorre, pois as
árvores remanescentes levantadas no trecho censitado eram principalmente da espécie Inga
vera (43,7% das árvores) e ocorriam na área de inundação do rio. O tronco destas árvores
eram geralmente composto por vários fuste retorcidos e de baixa altura (FIGURA 25).
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FIGURA 25: Aspecto geral das árvores presentes no trecho da ADA da PCH Bom Jesus
censitada.
5.3.1.3.3 Considerações Finais
A paisagem é caracterizada por fragmentos florestais isolados de diferentes tamanhos
inseridos em extensas áreas de pastagem, com ocorrência frequente de processos erosivos.
Praticamente não há fragmentos florestais na ADA do empreendimento.
O fragmento controle é mais diverso que as outras áreas levantadas, no entanto, enquadra-se
no mesmo estádio sucessional, considerando a Resolução CONAMA nº 06 de 1994, ou seja,
estádio médio de regeneração.
Segundo o Teste F de Snedecor não há diferenças significativas entre as áreas estudas para os
parâmetros de G (m²) e D (n/a).
Encontrou-se uma espécie presente em listas de ameaça, a Dabergia nigra, conhecido como
jacarandá da bahia.
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5.3.1.4 FAUNA TERRESTRE
Para diagnose da fauna terrestre na AII foram utilizados como referência estudos, trabalhos e
relatórios técnicos de empreendimentos presentes neste trecho do rio Itabapoana: PCH’s
Pedra do Garrafão e Pirapetinga (levantamento, monitoramento e resgate de fauna terrestre);
e PCH Nova Franca Amaral (levantamento e Plano Básico Ambiental).
Para diagnose da fauna na AID foi realizada amostragem e coleta de dados (qualitativos e
quantitativos) de todos os grupos da fauna terrestre em pontos de coleta previamente
estabelecidos, com posterior análise dos dados baseado no estudo de comunidades.
As coletas foram realizadas de acordo com a Instrução Normativa nº 146, de janeiro de 2007. A
instituição destinada ao tombamento dos exemplares coletados é a Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), conforme carta de interesse da mesma em anexo (ANEXO
1).
Os dados referentes à fauna terrestre foram obtidos durante um ano, com amostragens
realizadas nos meses de janeiro e julho de 2011, contemplando assim os períodos hidrológicos
chuvosa e seca, respectivamente. Os dados referentes aos meses de seca e a análise da
variação sazonal será entregue como complementação.
Os pontos de amostragem (BJ01, BJ02, BJ03 e BJControle) foram definidos de forma a coincidir
com a área de abragência dos estudos fitossociológicos. Além disso, foi considerado o tipo de
vegetação, tamanho, acesso e proximidade com outros fragmentos.
As unidades amostrais foram definidas de acordo com a fisionomia predominante. Para a
classificação, foram usadas informações de uso do solo e observações de campo. As unidades
amostrais com a mesma denominação representam um biótopo.
BJ01, BJ02 e BJ03 foram classificadas como pasto + mata secudária, sendo pasto a fisionomia
dominante, e BJControle foi definido como mata secundária.
As unidades amostrais estão apresentadas no mapa de Pontos de Amostragem para Estudo da
Fauna Terrestre, em anexo.
Estes pontos foram utilizados para a amostragem da mastofauna (pequenos, médios e grandes
mamíferos, quirópteros e mamíferos aquáticos), avifauna, herpetofauna (incluindo quelônios e
organismos fossoriais) e dipterofauna. A localização desses pontos encontra-se na figura
abaixo.
Os animais capturados foram submetidos ao registro da sua biometria, de acordo com o grupo
taxonômico.
Foi estimada a riqueza, abundância, frequência das espécies, índices de diversidade e
similaridade, dentro e entre os tipos fitofisionômicos. Os parâmetros faunísticos foram
comparados entre os tipos de vegetação, aplicando a análise estatística adequada.
A riqueza acumulada por amostragem (curva do coletor) foi estimada para todas as
fitofisionomias.
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Foram considerados aspectos da conservação das espécies como as ameaçadas de extinção,
fauna endêmica da Mata Atlântica, indicadora de qualidade ambiental, vetores de doenças,
exóticas etc.

FIGURA 26: Locais de amostragem da fauna terrestre (AID) nos empreendimentos PCH’s Pedra
do Garrafão, Pirapetinga e Nova Franca Amaral, no rio Itabapoana, RJ/ ES.
O esforço amostral e a metodologia específica estão detalhados nos diagnósticos de cada
grupo.
Os espécimes coletados foram fixados com formol tamponado a 10%, preservados em álcool a
70% (SIMMONS, 1987) e tombados na coleção zoológica da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro, UNIRIO.
TABELA 17: Pontos de amostragem da fauna terrestre da região sob influência da PCH Bom
Jesus (UTM SAD69 – 23 k).
Pontos

Fitofisionomia

Longitude

Latitude

BJ01

Pasto + mata secundária

218.936

7.661.861

BJ02

Pasto + mata secundária

218.995

7.661.496

BJ03

Pasto + mata secundária

218.445

7.661.861

BJControle

Mata secundária

217.781

7.661.929
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5.3.1.4.1 HERPETOFAUNA
5.3.1.4.1.1 Área de Influência Indireta (AII)
Estima-se que o Brasil possua aproximadamente 13% da biota mundial (LEWINSOHN & PRADO,
2005) e apesar da enorme biodiversidade do país, diversos autores chamam a atenção ao fato
de grande parte da fauna brasileira ainda ser desconhecida (SILVANO & SEGALLA, 2005;
RODRIGUES, 2005). Possuindo 875 espécies, o Brasil é o país com a maior diversidade de
anfíbios do mundo (SBH, 2010), sendo ainda freqüente a descrição de novas espécies (mais de
50 nos últimos quatro anos). Para répteis, com 721 espécies (BÉRNILS, 2009) o Brasil ocupa a
terceira colocação em número, estando atrás da Austrália e México.
O bioma Mata Atlântica possui a maior diversidade de espécies que a maioria das formações
amazônicas, bem como níveis elevados de endemismo (MORELLATO & HADDAD, 2000).
Contudo, atualmente, o domínio morfoclimático da Mata Atlântica é provavelmente o
ecossistema mais ameaçado do mundo. Dos 139.584.893 ha originais, a Mata Atlântica está
restrita agora a aproximadamente 16.377.472 ha, estando a maior parte distribuída em
pequenos fragmentos (<100 ha como sugerido por RANTA et al., 1998) que representam
11,73% da extensão original (RIBEIRO et al., 2009) e que, em grande parte, ainda estão sob
enorme pressão antrópica e forte risco de extinção (MORELLATO & HADDAD, 2000).
O desmatamento e fragmentação da Floresta Atlântica e a sua conservação têm sido objeto de
estudo de vários autores desde o início do século XXI (BROWN & FREITAS, 2000; MACHADO &
FONSECA, 2000; STRIER, 2000; TABANEZ & VIANA, 2000; GALETTI et al. 2009; LOPES et al.
2009; PARDINI et al. 2009; RIBEIRO et al. 2009; RODRIGUES et al. 2009; VIEIRA et al. 2009) e,
apesar do contínuo desmatamento, a maior parte dos autores concordam que fragmentos
florestais ainda possuem grande diversidade de espécies.
De acordo com a IUCN (2008a), só no Brasil, 320 espécies de vertebrados se encontram em
estado de conservação crítico ou extintas, sendo que 30 destes são anfíbios. Embora a
literatura disponha destes números, muitas lacunas de conhecimento deste táxon persistem,
tendo várias espécies sido classificadas como “dados deficientes” (196 espécies), além de
várias outras cujo status sequer foi avaliado. A coordenação do Global Amphibian Assessment
afirma que ainda não foi possível chegar a um consenso junto aos especialistas quanto ao
status de conservação de algumas espécies endêmicas de anfíbios brasileiros devido à falta de
estudos (IUCN, 2008b).
Para a caracterização da herpetofauna na área de influência indireta do empreendimento
foram consultados os seguintes relatórios técnicos:
ALERCE (2008) apresenta 13 espécies de anfíbios e 20 de répteis para os canteiros de obra das
PCH’s Pedra do Garrafão e Pirapetinga;
NP Consultoria Ambiental (2008a) apresenta 19 espécies de anfíbios e 14 de répteis para o
Monitoramento da Fauna das PCH’s Pedra do Garrafão e Pirapetinga;
NP Consultoria Ambiental (2008b) apresenta três espécies de anfíbios e oito de répteis para o
Resgate de Fauna da rodovia ES-297 – Área de Influência da PCH Pedra do Garrafão;
NP Consultoria Ambiental (2009a) apresenta duas espécies de anfíbios e oito de répteis para o
Resgate de Fauna na Área de Influência da PCH Pirapetinga;
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NP Consultoria Ambiental (2009b) apresenta sete espécies de anfíbios e 20 de répteis para o
Programa Básico Ambiental da PCH Nova Franca Amaral.
No total foram registradas 35 espécies de répteis ocorrentes na AII, sendo cinco espécies
endêmicas da Mata Atlântica e três em algum nível de ameaça nas listas estadual, brasileira,
mundial e/ou no CITES.
Para a área do empreendimento foram levantadas 37 espécies de anfíbios, compreendendo as
ordens: Anura (36 espécies) e Gymnophiona (uma espécie). Os anuros foram representados
por sete famílias e treze gêneros. Dessas, a família mais representada foi a Hylidae (23
espécies), seguida pela Leptodactylidae (cinco espécies).
TABELA 18: Lista das espécies da herpetofauna registradas na Área de Influência Indireta do
empreendimento.
Táxon

Nome Comum

Ref.

Hab.

End.

Sapo-amarelo

1, 5

UR, CA, PA, FA

Sapo-granuloso

1

CA, PA, FA

Sapo-boi

2, 5

PA, FA

Rã-de-folhedo

2, 5

FA

Rã-bode

1

PA, AR

Bokermannohyla sp. (gr.
circumdata)

Perereca

1

PA, FA

Dendropsophus anceps

Perereca-coral

2

CA, FA, PA

X

Dendropsophus bipunctatus

Pererequinha

5

CA, PA

X

Dendropsophus decipiens

Pererequinha

2, 5

CA, PA

Dendropsophus elegans

Pererequinha

1, 5

CA, PA

Dendropsophus meridianus

Pererequinha

2

CA, PA

Perereca-ampulheta

5

CA, PA

Pererequinha

2

CA, PA

Dendropsophus seniculus

Perereca

3

FA, PA

X

Hypsiboas albomarginatus

Perereca-verde

1, 2, 3, 4,
5

CA, PA

X

Hypsiboas albopunctatus

Perereca-bode

2, 5

CA, PA

Hypsiboas faber

Sapo-martelo

1, 2, 5

CA, PA

Perereca

2, 5

PA

X

Perereca-marsupial

1, 3, 5

FA

X

Ame. CITES

CLASSE AMPHIBIA
ORDEM ANURA
Família Bufonidae
Rhinela ornata
Rhinella sp. (gr. granulosa)
Rhinella icterica
Família Craugastoridae
Haddadus binotatus
Família Cycloramphidae
Thoropa cf. miliaris
Família Hylidae

Dendropsophus minutus
Dendropsophus aff. oliverai

Hypsiboas semilineatus
Phyllomedusa burmeisteri
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Táxon

Nome Comum

Ref.

Hab.

Perereca

2

FA

Perereca-de-cabeçadura

1

PA

Scinax alter

Perereca

2

PA

Scinax fuscovarius

Perereca

2, 5

PA

Perereca-de-bromélia

2

FA

Scinax similis

Perereca

5

PA

Scinax sp.

Perereca

1

PA

Scinax x-signatus

Perereca

1

PA

Perereca-de-salvínea

2

CA, PA

Physalaemus cuvieri

Rãzinha-chorona

5

CA, PA, UR

Physalaemus signifer

Rã-chorona

2

CA, FA

Leptodactylus fuscus

Rã-assobiadeira

2, 5

CA, PA

Leptodactylus latrans

Rã-manteiga

1, 4, 5

CA, PA

Leptodactylus marmoratus

Rã

5

CA, FA, PA

Leptodactylus mystacinus

Rã-assobiadeira

5

CA, PA

Rã

2

PA, FA

Rã-do-aguaceiro

1

PA, FA

Cobra-cega

2

FA

Cágado-amarelo

3

FA

Amphisbaenia microcephala

Cobra-de-duas-cabeças

1

CA, FA

Amphisbaenia sp.

Cobra-de-duas-cabeças

3

CA, FA

Cobra-de-vidro

1

CA

Lagartixa

1, 2, 3, 5

UR

Trachycephalus mesophaeus
Trachycephalus nigromaculatus

Scinax aff. perpusillus

Sphaenorhynchus planicola

End.

Ame. CITES

X

X

X

Família Leiuperidae

X

Família Leptodactylidae

Leptodactylus sp.

X

Família Microhylidae
Stereocyclops parkeri
ORDEM GYMNOPHIONA
Família Cecillidae
Siphonops aff. annulatus
CLASSE REPTILIA
ORDEM TESTUDINES
Família Chelidae
Acantochelys radiolata

X

PA¹

ORDEM SQUAMATA
Subordem Amphisbaena
Família Amphisbaenidae

Subordem Lacertilia
Família Anguidae
Ophiodes striatus
Família Gekkonidae
Hemidactylus mabouia
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Táxon

Nome Comum

Ref.

Hab.

Lagarto

1

FA

Gymnodactylus darwinii

Lagartixa-da-mata

1, 2, 5

FA

Gymnodactylus geckoides

Lagartixa-da-mata

1

FA

Papa-ventro

1

FA

Camaleão

1, 3, 4

FA

Briba

1

CA

Calango-liso

1

CA

Bibra-brilhante

3, 4, 5

CA

Calango-verde

2

CA, FA, UR

Lagarto

2

CA, FA

Teiu, teju

2, 5

CA, FA, UR

Calango

1, 2, 5

CA, UR

Jibóia

1, 3, 4

FA

Boiruna maculata

Limpa-pasto

2

CA

Clelia sp.

Limpa-campo

2

CA

Helicops carinicaudus

Cobra-d’água

5

PA

Liophis miliaris

Cobra-d’água

1, 3, 4, 5

PA

Oxyrophus petola

Falsa, coral

2, 5

CA, FA

Philodrias patagoniensis

Cobra-cipó

1, 2

CA, FA

Caninana

2

CA, FA

Chironius carinatus

Cobra-cipó

1

FA

Chironius laevicollis

Cobra-cipó

1

FA

Chironius quadricarinatus

Cobra-cipó

1

FA

Leptophis ahaetula

Cobra-cipó

1

FA

Come-lesma

3

CA, FA

Coral

2

FA

End.

Ame. CITES

Família Iguanidae
Strobilurus torquatus
Família Phyllodactylidae
X

Família Polychrotidae
Anolis punctatus
Polychrus marmoratus
Família Scincidae
Mabuya nigropunctata
Mabuya frenata
Mabuya sp.
Família Teiidae
Ameiva ameiva
Cnemidophorus sp.
Tupinambis merianae

II

Família Tropiduridae
Tropidurus torquatus
Subordem Ophidia
Família Boidae
Boa constrictor

II

Família Colubridae

Spilotes pullatus
Família Dipsadidae

Sibynomorphus neuwiedii
Família Elapidae
Micrurus corallinus

X

FamíliaLeptotyphlopidae
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Táxon

Nome Comum

Ref.

Hab.

Leptotphlops sp.

Cobra-da-terra

1

CA, FA

Leptotphlops salgueroi

Cobra-da-terra

1

CA, FA

Bothropoides jararaca

Jararaca

2

Bothrops jararacussu

Jararacussu

2

End.

Ame. CITES

Família Viperidae
X
CA, FA

X

Legendas: Referências (Ref.) – (1) Espécies registradas no ano de 2008 durante o resgate de fauna nos canteiros de
obra das PCHs Pedra do Garrafão e Pirapetinga (ALERCE, 2008); (2) Espécies registradas durante o Monitoramento
da Fauna das PCH’s Pedra do Garrafão e Pirapetinga (NP Consultoria Ambiental, 2008a); (3) Espécies coletadas
durante o Resgate de Fauna da rodovia ES-297 – Área de Influência da PCH Pedra do Garrafão (NP Consultoria
Ambiental, 2008b); (4) Espécies registradas durante o Resgate de Fauna na Área de Influência da PCH Pirapetinga
(NP Consultoria Ambiental, 2009a); (5) Espécies registradas durante o levantamento da fauna para o Programa
Básico Ambiental da PCH Nova Franca Amaral (NP Consultoria Ambiental, 2009b). Habitat (Hab.) – CA, ambientes
campestres; FA, ambientes florestais; PA, ambientes paludícolas; UR, ambientes urbanos. End.: espécies endêmicas
da Mata Atlântica. Ame.: espécies ameaçadas de extinção; grau de ameaça - PA – presumivelmente ameaçada de
1
extinção; VU – vulnerável; EP – em perigo de extinção; DD – dados deficientes; escala de ameaça:
Espécies
2
ameaçadas no estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000), Espécies ameaçadas em território nacional
3
(BRASIL, 2003), Espécies globalmente ameaçadas (IUCN, 2011). CITES - considerada ameaçada pelo comércio ilegal
de animais silvestres, consta nos apêndices I ou II da CITES (www.cites.org).

Das 37 espécies de anfíbios, 12 são endêmicas e nenhuma está em risco de ameaça.
Quanto às espécies indicadoras de qualidade ambiental, a presença de quelônios na AII é um
bom indicativo de qualidade ambiental. Os animais deste grupo necessitam de água de boa
qualidade para sobreviver. Sua presença poderia estar indicando boa qualidade das águas e
diminuição ou erradicação da ação predatória sobre os mesmos.
A presença de espécies de grande porte, animais de topo de cadeia alimentar que precisam de
presas grandes, também sustentadas por ambientes bem preservados, como o lagarto
Tupinambis merianae e as serpentes Boa constrictor e Bothrops jararacussu também são
indicativas de boa qualidade ambiental, pois somente um ambiente bem preservado poderia
suportar espécies deste porte e suas presas. Este fator também reflete na necessidade de um
meio bem preservado para a manutenção da vida de espécies que possuem diferentes
necessidades ambientais, a presença dos lagartos terrícolas que sobrevivem sob a
serrapilheira, folhas e troncos caídos das árvores, como também é o caso das espécies de
serpentes que necessitam de um ambiente florestado bem preservado para sua sobrevivência
(Spilotes pullatus).

5.3.1.4.1.2 Área de Influência Direta e Área de Diretamente Afetada (ADA)
5.3.1.4.1.2.1 Metodologia de Coleta
Armadilhas de Queda (Pit-Fall)
No ponto controle (STCONTROLE) foram instalados conjuntos de armadilhas de queda (CECHIN
& MARTINS, 2000). Indicadas para captura de espécies de serrapilheira, como pequenos
répteis, quelônios, anfíbios, mamíferos e invertebrados, as armadilhas de queda (pit-fall)
foram padronizadas como principal agente de coleta herpetológica (anfíbios e répteis
escamados) e auxiliar nas coletas de mamíferos de pequeno porte (NATURAE, 1995; PINTOPCH Bom Jesus
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DA-ROCHA et al. 2007; ROCHA & CARVALHO, 2006; SANTOS-FILHO et al. 2006; SILVA JR. et al.
2008).
Foram utilizadas armadilhas de queda (pit-fall) com baldes de 60 litros, em três transectos
paralelos, com redes de desvio (drift-fences) de 1 m de altura. Cada estação de pit-fall foi
constituída por cinco baldes plásticos, enterrados ao nível do solo a intervalos de 5 metros,
interligados pelas drift-fences, cada conjunto amostral consistiu em linhas distantes entre si
pelo menos 100 metros.
Além de diversos furos em sua base, cada balde continha uma placa de madeira posicionada
no fundo que flutuava caso houvesse acúmulo de água durante o período de chuvas evitando,
dessa forma, riscos de morte dos espécimes coletados por afogamento (GREENBERG et al.
1994; SCOTT, 1994; NATURAE, 1995; SILVA JR. et al. 2008). Cada linha apresentou cerca de 30
metros de comprimento (computando-se também as distâncias laterais das drift fences),
sendo inspecionadas diariamente durante o período de amostragem.
As estações de pit-fall funcionaram por seis dias consecutivos (totalizando 144 horas de
coleta).

FIGURA 27: Croqui dos transectos de armadilhas de queda ou pitfall e perfil de cada armadilha.

Busca ativa
Consistiu em percorrer um transecto nos diversos ambientes em toda a sua extensão,
respeitando uma velocidade média em passos por minuto. O observador parava e realizava a
contagem visual de espécimes avistados no solo, dossel arbustivo e tronco das árvores,
incluindo zoofonia (anfíbios anuros) por um período de 5 minutos em uma faixa de até 2 m de
cada lado do transecto. Tendo em vista os aspectos de termoregulação dos répteis e os
aspectos de hábitos diurno e noturno, realizou-se o percurso dos transectos em horário
matutino e crepuscular, com o uso de lanternas cefálicas. Cada fragmento foi amostrado
durante 20 horas para a busca ativa diurna e 24,5 horas para a noturna, totalizando 44,5
horas/coletor.
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As varreduras também foram empregadas para a amostragem da herpetofauna nos
transectos. Este método amostral envolveu o vasculhamento do solo (incluindo espécies
fossoriais – sob troncos caídos, folhas e pedras – e/ou de lagoas e locais de possível abrigo de
animais. Durante as varreduras foram realizados o registro de espécies através de
avistamentos e registros de vocalização.
Foram considerados como registros indiretos pegadas ou rastros, pêlos, penas, ninhos,
vocalizações, ossos e carcaças, fezes etc. (EISENBERG et al. 1970; BECKER & DALPONTE, 1991;
BORGES & TOMAS, 2001; QUADROS & MONTEIRO-FILHO, 2006). Em geral, assume-se que os
índices indiretos sejam positivos e apresentam, preferencialmente, relação linear com a
abundância real das populações (WILSON et al. 1996).
5.3.1.4.1.2.2 Resultados
Na campanha chuvosa foram identificadas sete espécies de anfíbios e cinco de répteis nos
quatro pontos de amostragem na área de influência direta do empreendimento. Sendo 12 o
total de espécies; as duas espécies de serpentes estão distribuídas em duas famílias: Boidae
(1), Colubridae (1); as duas espécies de lagartos distribuídos entre as famílias Phyllodactylidae
(1), Teiidae (1) e uma espécie de Amphisbaenidae. As sete espécies de anuros estão
distribuídas da seguinte forma, Bufonidae (1), Hylidae (1), Hylodidae (1), Leiuperidae (1) e
Leptodactylidae (3) (FIGURA 28).
Na campanha seca, 65 espécimes da herpetofauna foram amostradas, Rhinella crucifer (25
indivíduos), Dendropsophus minuta (11), Thoropa miliaris (9), Leptodactylus latrans (5),
Dendropsophus elegans e Scinax alter (4), Hypsiboas semilineatus e Scinax trapicheiroi (2),
Crossodactylus sp., Hemidactylus mabouia e Hypsiboas faber (1).

anuros

lagartos

serpentes

anfisbenas

8%
17%

58%
17%

FIGURA 28: Composição da herpetofauna estudada na Área de Influência Direta do
empreendimento, por grupo taxonômico. Campanha chuvosa.
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TABELA 19: Herpetofauna da PCH Bom Jesus por fitofisionomia, campanhas chuvosa e seca.
BJ01
Táxon

Nome Comum

BJ02

BJ03

BJControle

End. Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca

CLASSE AMPHIBIA
ORDEM ANURA
Família Bufonidae
Rhinella granulosa

Sapo-granuloso

X

BA

Rhinella crucifer

BA
BA

BA

BA

BA

Família Hylidae
Hypsiboas faber

Sapo-ferreiro

BA

BA

Hypsiboas semilineatus

BA

Dendropsophus elegans

BA

Dendropsophus minuta

BA

Scinax alter

BA

BA

Scinax trapicheiroi

BA

Família Hylodidae
Hylodes sp.

Rã-da-cachoeira

BA

BA

Rãzinha

BA

BA

Leptodactylus fuscus

Rã-assobiadeira

BA

BA

Leptodactylus latrans

Rã-manteiga

BA

Leptodactylus spixi

Rã-da-boca-branca

BA

Crossodactylus sp.

Rã

Família Leiuperidae
Physalaemus marmoratus
Família Leptodactylidae
BA

BA

BA

BA
BA
BA

CLASSE REPTILIA
ORDEM SQUAMATA
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BA
BA

BA

Thoropa miliaris
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BA

BJ01
Táxon

Nome Comum

BJ02

BJ03

BJControle

End. Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca

Subordem Amphisbaena
Família Amphisbaenidae
Amphisbaenia sp.

Cobra-de-duas-cabeças

AQ

Subordem Lacertilia
Família Phyllodactylidae
Gymnodactylus darwinii

Lagartixa-da-mata

X

AQ

Hemidactylus mabouia

BA

Família Teiidae
Tupinambis merianae

Teiu

BA

Jibóia

BA

Cobra-cipó

AQ

Subordem Ophidia
Família Boidae
Boa constrictor
Família Colubridae
Philodrias olfersii

Legendas: End.: espécies endêmicas da Mata Atlântica. Ame.: espécies ameaçadas de extinção; grau de ameaça - PA – presumivelmente ameaçada de extinção; VU – vulnerável; EP – em
1
2
perigo de extinção; DD – dados deficientes; escala de ameaça: Espécies ameaçadas no estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000), Espécies ameaçadas em território nacional (BRASIL,
3
2003), Espécies globalmente ameaçadas (IUCN, 2011). CITES - considerada ameaçada pelo comércio ilegal de animais silvestres, consta nos apêndices I ou II da CITES (www.cites.org).
Ocorrência (Pontos de amostragem). Método de amostragem: AQ – captura por armadilha de queda; BA – captura por busca ativa; AT – animal encontrado atropelado.
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Na campanha chuvosa, as espécies Amphisbaenia sp., Philodrias olfersii e Gymnodactilus
darwinii ocorreram no ponto com armadilhas de queda tipo pit-fall instalados (BJControle),
tendo a mesma abundância (n=1).
Philodrias olfersii, cobra-verde ou cobra-cipó como é popularmente conhecida, é uma
serpente mediana de coloração verde, porém com dorso tendendo a ser mais escuro. A região
superior da cabeça apresenta coloração bronze. Os olhos possuem pupilas redondas, a cabeça
é levemente destacada do corpo e a dentição é opistóglifa. É ativa somente durante o dia,
explora tanto ambientes arbóreos como o solo. Reprodução ovípara, dieta generalista
nutrindo-se de roedores, anuros, lagartos, aves e ovos de répteis. Possui interesse médico por
ser a única espécie que não pertence a Família Viperidae que apresenta um veneno com caso
de óbito no país.
Gymnodactilus darwinii é um habitante da serrapilheira e troncos caídos da Mata Atlântica,
esta espécie possui ampla distribuição na região de baixada do Rio de Janeiro e é endêmica da
Mata Atlântica (THE JCVI/TIGR REPTILE DATABASE, 2011).
Tupinambis merianae foi a espécie com maior número de indivíduos observados na campanha
chuvosa, estando presente também no ponto BJCONTROLE. Esta espécie possui ampla
distribuição pelo Brasil (THE JCVI/TIGR REPTILE DATABASE, 2011), ocorrendo em todo o estado
do RJ e não são raros os casos de atropelamentos.
O maior número de espécies na campanha chuvosa foi registrado através das armadilhas de
queda (3), permitindo o mesmo número de captura de espécimes que foi registrado pela busca
ativa (3 indivíduos). Este tipo de armadilha capturou espécies de répteis de difícil encontro,
devido ao seu hábito críptico com a serrapilheira (Philodrias olfersii e Gymnodactilus darwinii)
ou subterrâneas (Amphisbaenia sp.).
Apesar de sua grande diversidade no Brasil, os répteis constituem um grupo de complexo
estudo, devido ao seu difícil encontro. São poucos os trabalhos realizados com este grupo no
Rio de Janeiro (MARQUES et al. 2004; CARVALHO et al. 2007; PONTES et al. 2008; PONTES &
ROCHA, 2008; PONTES et al. 2009; SALLES et al. no prelo; SALLES & SILVA-SOARES, no prelo),
justamente devido a esta dificuldade. Mostra-se assim a importância da validade dos dados
secundários, provenientes de outros trabalhos realizados próximos à área do empreendimento
para a complementação dos resultados encontrados em nosso estudo.
Na campanha chuvosa a espécie e Leptodactylus spixi ocorreu em três pontos (BJ01, BJ02 e
BJCONTROLE), sendo a espécie de anfíbio mais abundante (n=18). Leptodactylus fuscus foi a
segunda espécie com maior número de indivíduos observados, estando presente em todos os
pontos de amostragem (BJ01, BJ02, BJ03, BJCONTROLE).
Tupinambis merianae ou, como é popularmente conhecido, o teiú ou teju é um lagarto de
grande porte (o maior do sudeste) de hábitos diurnos, podem ser avistados em ambientes
antropizados em busca de ovos e galinhas em galinheiros. São onívoros, ou seja, alimentam-se
de quase tudo, como frutos, invertebrados, vertebrados, ovos e carniça. Apesar de não estar
listado em nenhum nível de ameaça, sua carne é muito apreciada por caçadores e/ou
moradores da região rural, tendo também, a morte por atropelamento (devido ao seu grande
porte) um grande fator negativo para sua sobreviência.
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A espécie Hypsiboas faber, ou como popularmente conhecido, sapo-ferreiro ou sapo-martelo,
é na verdade uma perereca (Família Hylidae) e é assim conhecido por sua vocalização se
assemelhar ao som do martelo batendo numa bigorna. Em algumas regiões ainda é conhecido
como sapo-paneleiro pelo seu comportamento de se reproduzir em panelas por ele
construídas nas margens de ambientes alagados. É amplamente distribuído pelos biomas
Cerrado e Mata Atlântica no Brasil, ocorrendo também no Paraguai e Argentina. Apesar de ser
comumente observados em panelas feitas às margens de brejos e lagos, também ficam sobre a
vegetação macrófita aquática, porém, sempre bem perto da água. Possui hábitos noturnos e
se alimenta de pequenos invertebrados, embora possam também comer pequenos anfíbios.
Conhecida como rã-manteiga, devido à sua pele lisa, Leptodactylus latrans é uma rã de grande
porte, distribui-se de norte ao sul do Brasil, ocorrendo também em países vizinhos como
Argentina, Uruguai e Paraguai. Apresenta hábito generalista, sendo muito resistente a
ambientes antropizados e degradados. Pode ser observada nas margens ou parcialmente
submersa em brejos e poças permanentes ou temporárias durante todo o ano. Alimenta-se de
uma grande variedade de invertebrados, como artrópodes e moluscos, podendo também se
alimentar de pequenos anfíbios. Apesar de ser comumente encontrada nos ambientes em que
vive e não estar presente em nenhuma lista de espécies ameaçadas, sua carne é bastante
apreciada, sendo frequentemente caçada para alimentação humana.
Ao relacionar os pontos de amostragem com o número de espécies encontradas na campanha
chuvosa, pode-se observar que os pontos BJ01 e BJ02 apresentaram a maior riqueza (6
espécies). O baixo número de espécies muito provavelmente esta relacionado com o baixo
nível de conservação de todos os fragmentos.
A espécie de anuro mais abundante (Leptodactylus spixi) observada durante o período de
amostragem na campanha chuvosa é generalista e comum; porém, intimamente relacionada
com hábitats dulcícolas e serrapilheira. A espécie pertence à família Leptodactylidae.
O maior número de espécies de anfíbios foi encontrado nos pontos BJ01 e BJ02, 6 espécies:
Rhinella granulosa, Hylodes sp., Physalaemus marmoratus, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus
spixi e Leptodactylus latrans, registradas através de busca ativa, sendo as duas últimas
espécies mais abundantes neste ponto (n=6).
No fragmento BJ03 foram registradas apenas duas espécies de anfíbios na campanha chuvosa:
Hypsiboas faber e Leptodactylus fuscus, por busca ativa, sendo que a primeira espécie é
exclusiva deste ponto. As duas espécies apresentaram a mesma abundância neste fragmento
(n=1).
No ponto BJControle na campanha chuvosa, cinco espécies de répteis foram encontradas:
Gymnodactylus darwinii, Amphisbaenia sp., Philodrias olfersii, Boa constrictor e Tupinambis
merianae, as três primeiras espécies através do método de armadilha de interceptação e
queda e as duas últimas por busca ativa. Foram registradas três espécies de anfíbios neste
fragmento: Rhinella granulosa, Leptodactylus fuscus e Leptodactylus spixi, por busca ativa,
sendo que a última espécie foi a mais abundante (n=6).
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5.3.1.4.1.2.3 Fauna ameaçada de extinção
Nenhuma espécie de réptil ou anfíbio listada como ameaçada de extinção foi encontrada nos
fragmentos amostrados durante todo o período de estudo.
5.3.1.4.1.2.4 Fauna endêmica da Mata Atlântica
Apenas as espécies Gymnodactylus darwinii (lagartixa-da-mata) e Rhinella granulosa (sapogranuloso), registradas no ponto BJCONTROLE e BJ01, BJ02 e BJCONTROLE, respectivamente,
são endêmicas da Mata Atlântica.
Rhinella granulosa apresenta área de distribuição bastante ampla, abrangendo outros países
da América do Sul, ocorrendo na Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana,
Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago e Suriname. No nosso país estão
presentes tanto na região Amazônica quanto nas regiões Sudeste e Nordeste.
Rhinella granulosa é um sapo popularmente conhecido como sapo-granuloso ou sapo-cururu.
As fêmeas desta espécie são, em geral, maiores que os machos. Podem ser encontrados
habitando áreas antropizadas, como casas ou estradas e são observados vocalizando nas
bordas dos brejos e de açudes. Possuem comportamento terrestre e noturno. Reproduzem-se
durante todo o ano, com pico na estação chuvosa, onde são mais facilmente encontrados.
Podem ficar enterrados durante a maior parte da estação seca do ano. Sua alimentação se
constitui basicamente de pequenos artrópodes.
5.3.1.4.1.2.5 Fauna indicadora de qualidade ambiental
Pode ser considerada espécie indicadora de qualidade ambiental a serpente Philodryas olfersii.
Esta é uma espécie de topo de cadeia, grande porte e de baixa densidade populacional que
necessitam de um ambiente de mata bem preservado para garantir sua sobrevivência. Esta
serpente possui larga distribuição no bioma Mata Atlântica, podendo ocorrer em outros
biomas brasileiros (ARGÔLO, 2004; PONTES & ROCHA, 2008; THE JCVI/TIGR REPTILE
DATABASE, 2011).
As espécies que apresentam sensibilidade ambiental podem ser indicadoras da qualidade do
hábitat ou da “saúde do ambiente”. A mesma relação pode se aplicar às espécies que também
vivem em bromélias, riachos e que tenham populações raras a moderadas. A única espécie
observada neste estudo possuidora de uma dessas características (Hylodes sp.) esteve
presente apenas no ponto BJ03.
5.3.1.4.1.2.6 Indicadores ecológicos e análises estatísticas
Foi estimada a riqueza, abundância, frequência das espécies, índices de diversidade e
similaridade, dentro e entre os tipos fitofisionômicos - Mata secundária (BJControle) e Pasto +
mata secundária (BJ01, BJ02 e BJ03). Os parâmetros faunísticos foram comparados entre os
tipos de vegetação, aplicando a análise estatística adequada.
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TABELA 20: Indicadores ecológicos da herpetofauna da PCH Bom Jesus por fitofisionomia,
campanhas chuvosa e seca.
Indicadores

BJ01 (Pasto +
BJ02 (Pasto +
BJ03 (Pasto +
Mata secundária) mata secundária) mata secundária)

BJControle (Mata
secundária)

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

Riqueza

6

4

6

4

2

4

7

4

Abundância

24

15

30

15

2

30

11

5

Shannon (H')

1,66

1,31

1,68

1,08

0,69

1,20

1,77

1,33

TABELA 21: Frequencia de ocorrência (%) da herpetofauna da PCH Bom Jesus por
fitofisionomia, campanhas chuvosa e seca.
Nome científico

FO %
Chuvosa

Seca

Crossodactylus sp.

25

Dendropsophus elegans

25

Dendropsophus minuta

50

Hemidactylus mabouia

25

Hylodes sp.

67

Hypsiboas faber

33

Hypsiboas semilineatus

25

Leptodactylus fuscus

100

Leptodactylus latrans

67

Leptodactylus spixi

67

Physalaemus marmoratus

67

Rhinella crucifer
Rhinella granulosa

25

50

100
67

Scinax alter

25

Scinax trapicheiroi

25

Thoropa miliaris

25
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TABELA 22: Similaridade da herpetofauna da PCH Bom Jesus por fitofisionomia, campanhas
chuvosa e seca.
Similaridade (Cj)

Pontos de amostragem

Chuvosa

Seca

BJ01 x BJ02

1

0,80

BJ01 x BJ03

0,14

1

BJ02 X BJ03

0,14

0,25

TABELA 23: Indicadores ecológicos da herpetofauna da PCH Bom Jesus por fitofisionomia,
campanhas chuvosa e seca.
Similaridade (Cj)

Pontos de amostragem
Pasto + mata secundária x Mata secundária

Chuvosa

Seca

0,17

0,12

TABELA 24: Comprimento rostro-cloacal (CRC) mínimo, máximo e médio da herpetofauna
capturada na AID da PCH Bom Jesus.
Espécie

Mínimo (cm) Máximo (cm)

Média (cm)

Amphisbaenia sp.

15,3

15,3

15,3

Boa constrictor

200,0

200,0

200,0

Gymnodactylus darwinii

9,5

9,5

9,5

Hylodes sp.

2,3

2,8

2,6

Hypsiboas faber

8,8

8,8

8,8

Leptodactylus fuscus

5,8

6,4

6,0

Leptodactylus latrans

5,8

8,0

6,7

Leptodactylus spixi

5,1

8,6

6,9

Philodrias olfersii

32,8

32,8

32,8

Physalaemus marmoratus

3,1

4,0

3,6

Rhinella granulosa

5,9

8,4

7,2

Tupinambis merianae

39,4

60,1

49,8
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A curva do coletor é apresentada abaixo, considerando todos os amostradores e
fitofisionomias; e somente a classe Mata secundária + pasto e a busca ativa. Não foi possível a
realização deste teste com os dados de outras fitofisionomias e amostradores devido a
premissas da análise estatística.
Herpetofauna
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FIGURA 29: Riqueza acumulada por amostragem (curva do coletor) considerando todos os
amostradores e fitofisionomias.

Herpetofauna; mata secundária+pasto; busca ativa
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FIGURA 30: Riqueza acumulada por amostragem (curva do coletor) considerando a classe
fitofisionômica Mata secundária + pasto e a busca ativa (amostrador).
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B

C

FIGURA 31: Alguns exemplares da herpetofauna registrados: A) Physalaemus marmoratus
(rãzinha); B) Leptodactylus latrans (rã-manteiga); C) Rhinella granulosa (sapo-granuloso).
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FIGURA 32: Alguns exemplares da herpetofauna registrados: A) Leptodactylus spixi (rã-daboca-branca); B) Hylodes sp. (rã-da-cachoeira); C) Boa constrictor (jibóia).
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FIGURA 33: Registro fotográfico de espécies da herpetofauna durante os trabalhos de campo.

FIGURA 34: Transectos das armadilhas de queda (pitfall) instaladas no fragmento BJControle.
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5.3.1.4.2 ORNITOFAUNA
5.3.1.4.2.1 Área de Influencia Indireta (AII)
A Mata Atlântica é considerada um dos biomas com maior biodiversidade do planeta, com um
número de vertebrados terrestres estimado em cerca de 1800 espécies, das quais 389 são
endêmicas (MMA/SBF, 2000). Particularmente rica é a avifauna, composta por 1825 espécies,
estando 688 ocorrendo na Floresta Atlântica (GOERCK, 1997; CBRO, 2011). Toda essa
diversidade, no entanto, está restrita a apenas 7% da área original florestada (FUNDAÇÃO SOS
MATA ATLÂNTICA/INPE/INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 1998), sendo que os remanescentes
continuam sob forte pressão do crescimento demográfico acelerado das cidades que os
cercam (CINCOTTA et al., 2000). Em virtude de sua riqueza biológica e níveis de ameaça, a
Mata Atlântica tem sido indicada como uma das áreas prioritárias para conservação de
biodiversidade em todo o mundo (MYERS et al. 2000; PINTO et al. 2006).
O Estado do Rio de Janeiro possui uma elevada riqueza em espécies de aves, totalizando mais
de 650 (ALVES et al, 2000; ROCHA et al., 2003), sendo que, desse total, 149 são endêmicas da
Mata Atlântica (ALVES et al., 2000; ROCHA et al., 2003). Particularmente no Estado do Rio de
Janeiro, a destruição e fragmentação da Mata Atlântica são as principais ameaças para a maior
parte da avifauna nativa. Outras ameaças são a caça e a captura para cativeiro, principalmente
para grupos como tinamídeos, cracídeos, psitacídeos e emberizídeos (ALVES et al., 2000). A
região do Estado do Rio de Janeiro possui o maior número de espécies de aves passeriformes
ameaçadas de extinção entre as Américas (MANNE et al. 1999).
As áreas florestadas do Estado do Rio de Janeiro passam por acelerado processo de
devastação, resultado de aproximadamente cinco séculos de intensa exploração humana. A
cobertura florestal remanescente está atualmente reduzida a cerca de 17% do total
(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, 2001). O resultado desse contínuo processo de
desmatamento no estado é a formação de fragmentos de diferentes tamanhos, causando o
isolamento de grande parte das populações animais e vegetais. Os remanescentes florestais no
Estado do Rio de Janeiro estão presentes principalmente em regiões montanhosas, restando
pouco das matas baixo-montanas nas planícies, margens de rios e de lagoas e nos
ecossistemas litorâneos (ROCHA et al. 2003). As principais ameaças aos remanescentes
florestais do Estado do Rio de Janeiro são os desmatamentos para estabelecimento de
pastagens e culturas, o crescente processo de urbanização e favelização das cidades, a retirada
de madeira, além da caça e do comércio ilegal de espécies da fauna (ROCHA et al. 2003).
Porém, nas regiões tropicais, ambientes perturbados e secundários tem se mostrado
importantes para diversas espécies de aves, oferecendo base permanente para descanso,
reprodução e recurso alimentar durante todo o ano (GILBERT, 1980; BLAKE et al. 1990; BLAKE
& LOISELLE, 1991). A ocupação desses ambientes por aves florestais, no entanto, depende do
nível de tolerância destas espécies à fragmentação e à alteração de seus ambientes (LENS et al.
2002), onde espécies mais tolerantes estão mais aptas a ocuparem hábitats alterados.
Das 9.991 espécies de aves listadas para o mundo (PETERSON, 2009), 1825 ocorrem no Brasil
(CBRO, 2011) e 735 espécies são citadas para o estado do Rio de Janeiro (GAGLIARDI, 2009).
Destas, 318 estão listadas para a área de influência indireta do empreendimento, reunidas em
23 Ordens e 61 Famílias.
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Das 234 espécies endêmicas do Brasil (CBRO, 2011), cerca de 200 são endêmicas do bioma
Mata Atlântica (RBMA, 2009) e, dentre estas, 19 estão listadas para a área de influência
indireta.
Atualmente, nove espécies são consideradas ameaçadas de extinção no estado do Rio de
Janeiro, e apenas uma espécie desta lista é dependente dos ambientes aquáticos ou daqueles
formados pela presença de água.
Para a caracterização da avifauna na região onde será implantado o empreendimento, foram
utilizadas duas fontes de dados secundários:
PACHECO et al. (1996): Esse estudo apresenta o levantamento da comunidade de aves em 19
localidades da região norte do Estado do Rio Janeiro. Através de registros visuais e auditivos foi
gerada uma lista de 191 espécies de aves.
Relatórios técnicos: Foram consultados os relatórios de monitoramento e resgate da fauna das
PCH’s Pirapetinga e Pedra do Garrafão e o Projeto Básico Ambiental da PCH Nova Franco
Amaral, localizadas na bacia do Itabapoana, próximo à área de estudo. Estes foram realizados
com metodologia semelhante à proposta neste levantamento, ente os anos de 2007 a 2009,
gerando uma lista de 178 espécies de aves para a região.
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TABELA 25: Lista das espécies de aves registradas na Área de Influência Indireta do empreendimento.
Taxon

Ameaçadas

Nome Comum

Ref.

Habitat

Classificação

Inhambu-chororó

1

FA

Cin

B

Inhambu-chintã

2

FA

Cin

B

Irerê

2

PA,UR

Cin

B

Pé-vermelho

2

PA,UR

Cin

B

Jacupemba

2

FA

Cin

M

Maguari

1

FA,PA,UR

M

Biguá

2

PA,UR

B

Tigrisoma lineatum

Socó-boi

1

FA,PA

M

Botaurus pinnatus

Socó-boi-baio

1

FA,PA

B

IBAMA IUCN

CITES Sens

ORDEM TINAMIFORMES
Família Tinamidae
Crypturellus parvirostris
Crypturellus tataupa
ORDEM ANSERIFORMES
Família Anatidae
Dendrocygna viduata
Amazonetta brasiliensis
ORDEM GALLIFORMES
Família Cracidae
Penelope superciliaris
ORDEM CICONIIFORMES
Família Ciconiidae
Ciconia maguari
ORDEM SULIFORMES
Família Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus
ORDEM PELECANIFORMES
Família Ardeidae
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Taxon

Ref.

Habitat

Ixobrychus involucris

Socoí-amarelo

1

FA,UR

B

Nycticorax nycticorax

Savacu

2

FA,PA,UR

M

Nyctanassa violacea

Savacu-de-coroa

1

FA,PA,UR

B

Socozinho

2

FA,PA,UR

B

Garça-vaqueira

2

FA,CA,PA,UR

B

Garça-branca-grande

2

FA,CA,PA,UR

B

Maria-faceira

2

CA,PA,UR

M

Garça-branca-pequena

2

FA,CA,PA,UR

B

Cathartes aura

Urubu-de-cabeça-vermelha

2

FA,CA,PA,UR

B

Cathartes burrovianus

Urubu-de-cabeça-amarela

2

FA,CA,PA,UR

M

Urubu-de-cabeça-preta

2

FA,CA,PA,UR

B

Águia-pescadora

1

FA,PA

Gavião-de-cabeça-cinza

1

Gavião-peneira

Butorides striata
Bubulcus ibis
Ardea alba
Syrigma sibilatrix
Egretta thula

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

ORDEM CATHARTIFORMES
Família Cathartidae

Coragyps atratus
ORDEM ACCIPITRIFORMES
Família Pandionidae
Pandion haliaetus

VN

II

M

FA

II

M

1

CA,UR

II

B

Gavião-bombachinha

1

FA

II

B

Rosthramus sociabilis

Gavião-caramujeiro

1,2

FA

II

B

Geranospiza caerulescens

Gavião-pernilongo

1

FA

II

B

Família Accipitridae
Leptodon cayanensis
Elanus leucurus
Harpagus diodon
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Taxon

Ref.

Habitat

Gavião-caboclo

2

FA,CA,PA,UR

Rupornis magnirostris

Gavião-carijó

2

FA,CA,PA,UR

II

B

Parabuteo unicinctus

Gavião-asa-de-telha

2

FA,CA,PA,UR

II

B

Geranoaetus albicaudatus

Gavião-de-rabo-branco

1

FA,CA,UR

II

B

Pseudastur polionotus

Gavião-pombo-grande

1

FA

*

II

M

Gavião-pega-macaco

1

FA

*

II

M

Gavião-pato

1

FA

X*

II

A

Caracará

2

FA,CA,PA,UR

II

B

Carrapateiro

2

FA,CA,PA,UR

II

B

Acauã

1,2

FA,CA,UR

II

B

Micrastur ruficollis

Falcão-caburé

1,2

FA

II

M

Micrastur semitorquatus

Falcão-relógio

1

FA

II

M

Falco sparverius

Quiriquiri

1,2

CA,UR

II

B

Falco femoralis

Falcão-de-coleira

1,2

CA,UR

II

B

Carão

2

FA,PA

Aramides mangle

Saracura-do-mangue

1

FA,PA,UR

Aramides cajanea

Saracura-três-potes

2

FA,PA,UR

Heterospizias meridionalis

Spizaetus tyrannus
Spizaetus melanoleucus

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

ORDEM FALCONIFORMES
Família Falconidae
Caracara plancus
Milvago chimachima
Herpetotheres cachinnans

ORDEM GRUIFORMES
Família Aramidae
Aramus guarauna

M

Família Rallidae
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Taxon
Aramides saracura
Amaurolimnas concolor
Laterallus viridis
Laterallus melanophaius
Laterallus exilis
Porzana albicollis
Pardirallus nigricans
Gallinula galeata
Porphyrio martinica

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

Ref.

Habitat

Saracura-do-mato

1

FA,PA,UR

M

Saracura-lisa

1

FA,PA,UR

M

Sanã-castanha

1

FA,CA,PA,UR

B

Sanã-parda

2

FA,PA,UR

B

Sanã-do-capim

1

CA,PA,UR

B

Sanã-carijó

2

PA,UR

B

Saracura-sanã

2

PA,UR

B

Frango-d'água-comum

2

PA,UR

B

Frango-d'água-azul

2

PA,UR

B

Seriema

1

CA,UR

Quero-quero

2

PA,UR

B

Narceja

2

PA

M

Maçarico-de-sobre-branco

1

PA

Jaçanã

2

PA,UR

IBAMA IUCN

CITES Sens

ORDEM CARIAMIFORMES
Família Cariamidae
Cariama cristata

End-Ce

M

ORDEM CHARADRIIFORMES
Família Charadriidae
Vanellus chilensis
Família Scolopacidae
Gallinago paraguaiae
Calidris fuscicollis

VN

M

Família Jacanidae
Jacana jacana

B

ORDEM COLUMBIFORMES
Família Columbidae
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Taxon

Ameaçadas

Nome Comum

Ref.

Habitat

Classificação

Rolinha-de-asa-canela

1,2

FA

Cin

B

Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

2

FA,CA,UR

Cin

B

Claravis pretiosa

Pararu-azul

1,2

FA

Cin

B

Pombo-doméstico

1

UR

Cin

B

Patagioenas speciosa

Pomba-trocal

1

FA

Cin

M

Patagioenas picazuro

Pombão

Columbina minuta

Columba livia

Patagioenas cayennensis

IBAMA IUCN

CITES Sens

1,2 FA,CA,PA,UR Cin/Inv/Mig

M

Pomba-galega

1

FA,UR

Cin

M

Zenaida auriculata

Pomba-de-bando

2

CA,UR

Cin

B

Leptotila verreauxi

Juriti-pupu

2

FA,UR

Cin

B

Leptotila rufaxilla

Juriti-gemedeira

2

FA

Cin

M

Geotrygon violacea

Juriti-vermelha

1

FA

Cin

B

Geotrygon montana

Pariri

2

FA

Cin

M

Primolius maracana

Maracanã-verdadeira

2

FA.CA.UR

Xer

II

M

Aratinga leucophthalma

Periquitão-maracanã

2

FA.CA.UR

Xer

II

B

Tiriba-da-testa-vermelha

1

FA

Xer

Tuim

2

FA,CA,UR

Xer

Apuim-de-cauda-amarela

1

FA,CA

Xer/End-FA

X*

Pionopsitta pileata

Cuiú-cuiú

1

FA,CA

Xer

*

Pionus maximiliani

Maitaca-verde

2

FA,UR

Xer

II

M

Amazona vinacea

Papagaio-de-peito-roxo

1

FA,CA

Xer

II

M

ORDEM PSITTACIFORMES
Família Psittacidae

Pyrrhura frontalis
Forpus xanthopterygius
Touit surdus
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Taxon

Ameaçadas

Nome Comum

Ref.

Habitat

Classificação

Papagaio-moleiro

1

FA,CA

Xer

Chauá

2

FA,CA

Xer/End

Papagaio-verdadeiro

2

FA,CA

Xer

Alma-de-gato

2

FA,UR

B

Papa-lagarta-acanelado

2

FA,CA

B

Crotophaga ani

Anu-preto

2

CA,PA,UR

B

Guira guira

Anu-branco

2

CA,PA,UR

B

Saci

2

FA,CA,PA,UR

B

Coruja-da-igreja

2

FA,CA

II

B

Corujinha-do-mato

2

FA,UR

II

B

Corujinha-sapo

1

FA,CA

II

M

Pulsatrix koeniswaldiana

Murucututu-de-barriga-amarela

1

FA

II

M

Glaucidium minutissimum

Caburé-miudinho

1

FA,UR

II

M

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

2

CA,UR

II

M

Coruja-orelhuda

1

FA,CA,UR

II

M

Amazona farinosa
Amazona rhodocorytha
Amazona aestiva

IBAMA IUCN

X

Am

CITES Sens
II

M

II

M
M

ORDEM CUCULIFORMES
Família Cuculidae
Piaya cayana
Coccyzus melacoryphus

Tapera naevia
ORDEM STRIGIFORMES
Família Tytonidae
Tyto alba
Família Strigidae
Megascops choliba
Megascops atricapilla

Asio clamator
ORDEM CAPRIMULGIFORMES
Família Nyctibiidae
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Taxon

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

Ref.

Habitat

Nyctibius grandis

Mãe-da-lua-gigante

1

FA,CA

M

Nyctibius griseus

Mãe-da-lua

1,2

FA,CA,UR

B

Hydropsalis albicollis

Bacurau

2

FA,CA,UR

B

Hydropsalis torquata

Bacurau-tesoura

2

CA,UR

B

Chordeiles nacunda

Corucão

1

CA,UR

B

Bacurau-norte-americano

1

CA,UR

Bacurau-de-asa-fina

1

CA,UR

B

Cypseloides fumigatus

Taperuçu-preto

1

FA,UR

B

Cypseloides senex

Taperuçu-velho

1

FA,UR

B

Taperuçu-de-coleira-branca

2

FA,UR

B

Streptoprocne biscutata

Taperuçu-de-coleira-falha

1

FA,UR

B

Chaetura cinereiventris

Andorinha-de-sobre-cinzento

1

FA,PA,UR

B

Chaetura meridionalis

Andorinhão-do-temporal

1

FA,CA,UR

B

Panyptila cayennensis

Andorinhão-estofador

1

FA,CA,UR

B

Beija-flor-rajado

1

FA

Balança-rabo-de-bico-torto

1

FA

Phaethornis idaliae

Rabo-branco-mirim

1

FA

Phaethornis ruber

Rabo-branco-rubro

1

FA

IBAMA IUCN

CITES Sens

Família Caprimulgidae

Chordeiles minor
Chordeiles acutipennis

VN

M

ORDEM APODIFORMES
Família Apodidae

Streptoprocne zonaris

Família Trochilidae
Ramphodon naevius
Glaucis hirsutus
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Taxon

Ref.

Habitat

Rabo-branco-acanelado

1,2

FA,CA,UR

II

B

Beija-flor-tesoura

1,2

FA,CA,UR

II

B

Beija-flor-cinza

1

FA,CA,PA,UR

II

B

Beija-flor-de-orelha-violeta

1,2

FA,CA

II

B

Beija-flor-de-veste-preta

1

FA,CA,PA,UR

II

B

Lophornis magnificus

Topetinho-vermelho

1

FA,CA

II

M

Chlorostilbon notatus

Beija-flor-de-garganta-azul

1

FA,CA,UR

II

B

Chlorostilbon lucidus

Besourinho-de-bico-vemelho

1,2

FA,CA,UR

II

B

Hylocharis sapphirina

Beija-flor-safira

1

FA

II

B

Hylocharis cyanus

Beija-flor-roxo

1,2

FA

II

B

Beija-flor-de-bico-curvo

1

CA

II

B

Amazilia versicolor

Beija-flor-de-banda-branca

1

FA,PA

II

B

Amazilia fimbriata

Beija-flor-de-garganta-verde

2

FA,PA,UR

II

B

Beija-flor-de-peito-azul

1

FA,PA

II

B

Surucuá-grande-de-barriga-amarela

1

FA

M

Surucuá-de-peito-azul

1

FA

M

Surucuá-de-barriga-amarela

1

FA

M

Martim-pescador-grande

2

FA,PA,UR

B

Phaethornis pretrei
Eupetomena macroura
Aphantochroa cirrochloris
Colibri serrirostris
Anthracothorax nigricollis

Polytmus guainumbi

Amazilia lactea

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

ORDEM TROGONIFORMES
Família Trogonidae
Trogon viridis
Trogon surrucura
Trogon rufus
ORDEM CORACIIFORMES
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 73

Taxon

Ref.

Habitat

Martim-pescador-verde

2

FA,PA,UR

M

Martinho

1

FA,PA,UR

M

Martim-pescador-pequeno

2

FA,PA,UR

B

Juruva-verde

1

FA

M

Ariramba-de-cauda-ruiva

1,2

FA

B

João-bobo

1,2

FA,CA,UR

M

João-barbudo

2

FA

End

Tucano-de-bico-preto

1,2

FA

Xer

II

A

Araçari-poca

1

FA

Xer

II

M

Picumnus cirratus

Pica-pau-anão-barrado

1,2

FA,CA,UR

M

Melanerpes candidus

Birro, Pica-pau-branco

2

FA,CA,UR

B

Melanerpes flavifrons

Benedito-de-testa-amarela

1

FA,CA,UR

M

Veniliornis maculifrons

Pica-pau-de-testa-pinatada

1

FA

Pica-pau-bufador

1

FA

M

Pica-pau-verde-barrado

1,2

FA,CA,UR

B

Chloroceryle amazona
Chloroceryle aenea
Chloroceryle americana

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

Família Momotidae
Baryphthengus ruficapillus
ORDEM GALBULIFORMES
Família Galbulidae
Galbula ruficauda
Família Bucconidae
Nystalus chacuru
Malacoptila striata

M

ORDEM PICIFORMES
Família Ramphastidae
Ramphastos vitellinus
Selenidera maculirostris
Família Picidae

Piculus flavigula
Colaptes melanochloros
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Taxon

Ref.

Habitat

Pica-pau-do-campo

2

FA,CA,UR

B

Pica-pau-de-cabeça-amarela

2

FA

M

Pica-pau-de-banda-branca

1,2

FA,CA

B

Pica-pau-rei

1

FA

Terenura maculata

Zidedê

1

FA

Myrmeciza loricata

Formigueiro-assobiador

1

FA

End-FA

M

Myrmotherula gularis

Choquinha-da-garganta-pintada

1

FA

End-FA

M

Myrmotherula axillaris

Choquinha-de-flanco-branco

1

FA

M

Thamnomanes caesius

Ipecuá

1

FA

M

Choquinha-de-peito-pintado

1

FA

Choquinha-lisa

1

FA,UR

M

Chorozinho-de-asa-vermelha

1

FA

M

Thamnophilus palliatus

Choca-listrada

1

FA

B

Thamnophilus punctatus

Choca-bate-rabo

1,2

FA

B

Thamnophilus ambiguus

Choca-de-sooretama

2

FA

Choca-da-mata

1

FA

B

Hypoedaleus guttatus

Chocão-carijó

1

FA

B

Pyriglena leucoptera

Papa-taoca-do-sul

1

FA

B

Drymophila ferruginea

Trovoada

1

FA

End-FA

Drymophila ochropyga

Choquinha-do-dorso-vermelho

1

FA

End-FA

Colaptes campestris
Celeus flavescens
Dryocopus lineatus
Campephilus robustus

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

*

CITES Sens

B

ORDEM PASSERIFORMES
Família Thamnophilidae

Dysithamnus stictothorax
Dysithamnus mentalis
Herpsilochmus rufimarginatus

Thamnophilus caerulescens
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Taxon

Ameaçadas

Nome Comum

Ref.

Habitat

Classificação

Pintadinho

1

FA

End-FA

Chupa-dente

1

FA,UR

Macuquinho

1

FA

Galinha-do-mato

1

FA

M

Sittasomus griseicapillus

Arapaçu-verde

1

FA

M

Xiphorhynchus fuscus

Arapaçu-rajado

1,2

FA

B

Campylorhamphus falcularius

Arapaçu-de-bico-torto

1

FA

B

Lepidocolaptes angustirostris

Arapaçu-de-cerrado

2

FA

M

Lepidocolaptes squamatus

Arapaçu-escamado

1

FA

Xenops minutus

Bico-virado-miúdo

1

FA

M

Xenops rutilans

Bico-virado-carijó

2

FA

M

Furnarius figulus

Casaca-de-couro-da-lama

2

FA,CA,PA,UR

João-de-barro

2

CA,PA,UR

B

João-porca

1

FA

M

Barranqueiro-de-olho-branco

1,2

FA,UR

M

Limpa-folha-coroado

1

FA,CA

M

Limpa-folha-testa-baia

1

FA,CA

B

Drymophila squamata

IBAMA IUCN

CITES Sens
M

Família Conopophagidae
Conopophaga lineata

M

Família Rhinocryptidae
Scytalopus indigoticus

End-FA

QA

M

Família Formicariidae
Formicarius colma
Família Dendrocolaptidae

End-FA

M

Família Furnariidae

Furnarius rufus
Lochmias nematura
Automolus leucophthalmus
Philydor atricapillus
Philydor rufum
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Taxon

Ameaçadas

Nome Comum

Ref.

Habitat

Classificação

Trepador-sobrancelha

1

FA

End-FA

Phacellodomus rufifrons

João-de-pau

1,2

FA,CA,UR

M

Certhiaxis cinnamomeus

Curutié

2

PA

M

Pichororé

2

FA,CA

B

joão-teneném

1,2

FA,CA

B

Pipra rubrocapilla

Cabeça-encarnada

1

FA

M

Manacus manacus

Rendeira

1,2

FA,UR

B

Machaeropterus regulus

Tangará-rajado

1

FA

Dixiphia pipra

Cabeça-branca

1

FA

M

Tangará

1,2

FA,UR

A

Oxyruncus cristatus

Araponga-do-horto

1

FA

M

Myiobius barbatus

Assanhadinho

1,2

FA

A

Schiffornis turdina

Flautim-marrom

1

FA

M

Anambé-branco-de-bochecha-parda

1

FA

M

Anambé-branco-de-rabo-preto

1

FA

M

Caneleiro

1

FA

M

Caneleiro-preto

2

FA,UR

B

Caneleiro-bordado

1

FA

B

Caneleiro-de-chapéu-preto

1

FA,UR

B

Cichlocolaptes leucophrus

Synallaxis ruficapilla
Synallaxis spixi

IBAMA IUCN

CITES Sens
M

Família Pipridae

Chiroxiphia caudata

End-FA

M

Família Tityridae

Tityra inquisitor
Tityra cayana
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus marginatus
Pachyramphus validus
Família Tyrannoidae
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Taxon

Ref.

Habitat

Patinho

1,2

FA,UR

M

Mionectes oleagineus

Abre-asa

1

FA

B

Leptopogon amaurocephalus

Cabeçudo

1,2

FA

M

Corythopis delalandi

Estalador

1,2

FA

M

bico-chato-grande

1

FA

Platyrinchus mystaceus

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

Família Rynchocyclidae

Rhynchocyclus olivaceus

*

Tolmomyias sulphurescens

Bico-chato-de-orelha-preta

Tolmomyias poliocephalus

Bico-chato-de-cabeça-cinza

1

FA

B

Bico-chato-amarelo

2

FA,UR

B

Teque-teque

2

FA,UR

Todirostrum cinereum

Ferreirinho-relógio

2

FA,UR

B

Hemitriccus orbitatus

Tiririzinho-do-mato

1

FA

M

Tolmomyias flaviventris
Todirostrum poliocephalum

1,2 FA,CA,PA,UR

B
B

End-FA

B

Família Tyrannidae
Hirundinea ferruginea
Tyranniscus burmeisteri

Gibão-de-couro

1,2 FA,CA,PA,UR

B

Piolhinho-chiador

1

FA

B

Poiaeiro-de-sobrancelha

1

FA

B

Risadinha

2

FA,CA,PA,UR

B

Guaracava-de-barriga-amarela

2

FA,CA,PA,UR

B

Phyllomyias fasciatus

Piolhinho

1,2

FA,UR

B

Serpophaga subcristata

Alegrinho

1

FA

B

Attila rufus

Capitão-de-saíra

1

FA

Legatus leucophaius

Bem-te-vi-pirata

1,2

FA,UR

Ornithion inerme
Camptostoma obsoletum
Elaenia flavogaster
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Taxon

Ref.

Habitat

Maria-cavaleira-pequena

1

FA

M

Maria-cavaleira

2

FA,UR

B

Maria-cavaleira-de-raboenferrujado

2

FA,UR

B

Gritador

1

FA,CA,PA

M

Rhytipterna simplex

Wissiá

1

FA

B

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi

2

FA,CA,PA,UR

B

Bentevizinho-do-brejo

1

FA,PA

B

Machetornis rixosa

Suiriri-cavaleiro

2

CA,PA,UR

B

Myiodynastes maculatus

Bem-te-vi-rajado

2

FA,CA,PA,UR

B

Megarynchus pitangua

Neinei

2

FA,PA,UR

B

Myiozetetes cayanensis

Bentevizinho-de-asa-ferrugínea

1

FA,PA,UR

B

Bentevizinho-de-penacho-vermelho

2

FA,CA,PA,UR

B

Suiriri

2

FA,CA,PA,UR

B

Tesourinha

2

FA,CA,PA,UR

B

1,2 FA,CA,PA,UR

M

Myiarchus tuberculifer
Myiarchus ferox
Myiarchus tyrannulus
Sirystes sibilator

Philohydor lictor

Myiozetetes similis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Empidonomus varius
Colonia colonus

Peitica

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

Viuvinha

2

FA,PA,UR

B

Filipe

2

FA,CA,PA,UR

B

Lavadeira-mascarada

2

CA,PA,UR

Arundinicola leucocephala

Freirinha

2

PA,UR

M

Euscarthmus meloryphus

Barulhento

2

FA

B

Lathrotriccus euleri

Enferrujado

1,2

FA,UR

B

Myiophobus fasciatus
Fluvicola nengeta
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Taxon

Ref.

Habitat

Papa-moscas-cinzento

1

PA

B

Maria-preta-de-penacho

1,2

CA,UR

B

Xolmis cinereus

Primavera

1,2

CA,PA,UR

B

Xolmis velatus

Noivinha-branca

1,2

CA,PA,UR

B

Cyclarhis gujanensis

Pitiguari

1,2

FA,PA,UR

Vireo olivaceus

Juruviara

2

FA,UR

B

Verdinho-coroado

2

FA,UR

B

Vite-vite

2

FA,UR

B

Gralha-do-campo

2

FA,CA,PA,UR

Andorinha-pequena-de-casa

2

FA,CA,PA,UR

B

Stelgidopteryx ruficollis

Andorinha-serradora

2

FA,CA,PA,UR

B

Progne tapera

Andorinha-do-campo

2

FA,CA,PA,UR

B

Andorinha-doméstica-grande

2

CA,PA,UR

B

Tachycineta albiventer

Andorinha-do-rio

2

FA,CA,PA,UR

B

Tachycineta leucorrhoa

Andorinha-de-sobre-branco

1

FA,CA,PA,UR

B

Andorinha-de-bando

1

FA,CA,PA,UR

VN

B

Andorinha-de-dorso-acanelado

1

FA,CA,PA,UR

VN

B

Corruíra

2

CA,PA,UR

Contopus cinereus
Knipolegus lophotes

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

Família Vireonidae

Hylophilus poicilotis
Hylophilus thoracicus

Xer

B

Família Corvidae
Cyanocorax cristatellus

End-Ce

B

Família Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca

Progne chalybea

Hirundo rustica
Petrochelidon pyrrhonota
Família Troglodytidae
Troglodytes musculus
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Taxon

Ref.

Habitat

Garrinchão-pai-avô

2

FA,CA,UR

B

Japacanim

2

FA,PA

M

Bico-assovelado

2

FA

M

Turdus rufiventris

Sabiá-laranjeira

2

FA,PA,UR

Xer

B

Turdus leucomelas

Sabiá-barranco

2

FA,PA,UR

Xer

B

Sabiá-poca

2

FA,PA,UR

Xer

B

Sabiá-do-campo

2

CA,UR

Xer

B

Caminheiro-zumbidor

2

CA,PA,UR

B

Cambacica

2

FA,CA,PA,UR

B

Pimentão

1

FA

B

Saltator similis

Trinca-ferro-verdadeiro

2

FA

Nemosia pileata

Saíra-de-chapéu-preto

1,2

FA,CA,UR

B

Tiê-preto

1,2

FA,UR

B

Tiê-sangue

2

FA,UR

Tiê-galo

1

FA,UR

Pheugopedius genibarbis

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

Família Donacobiidae
Donacobius atricapilla
Família Polioptilidae
Ramphocaenus melanurus
Família Turdidae

Turdus amaurochalinus
Família Mimidae
Mimus saturninus
Família Motacillidae
Anthus lutescens
Família Coerebidae
Coereba flaveola
Família Thraupidae
Saltator fuliginosus

Tachyphonus coronatus
Ramphocelus bresilius
Lanio cristatus
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Taxon

Ref.

Habitat

Tico-tico-rei-cinza

2

FA,CA,UR

B

Tié-de-topete

1

FA,UR

B

Coleiro-de-bando

1

FA

M

Saíra-militar

1

FA,CA

M

Sanhaçu-cinzento

2

FA,CA,PA,UR

Xer

B

Sanhaçu-do-coqueiro

2

FA,CA,PA,UR

Xer

B

Tangara ornata

Sanhaçu-de-encontro-amarelo

1

FA,CA

End-FA

M

Tangara cayana

Saíra-amarela

1,2

FA,CA,UR

Xer

M

Schistochlamys ruficapillus

Bico-de-veludo

2

FA,CA,UR

Xer/End

B

Saíra-viuva

2

FA,UR

Xer

M

Tersina viridis

Saí-andorinha

2

FA,UR

Xer

B

Dacnis cayana

Saí-azul

2

FA,CA,PA,UR

Xer

B

Cyanerpes cyaneus

Saíra-beija-flor

1

FA,UR

Hemithraupis ruficapilla

Saíra-ferrugem

1

FA

Hemithraupis flavicollis

Saíra-galega

1

FA,UR

M

Conirostrum speciosum

Figuinha-de-rabo-castanho

2

FA,UR

B

Figuinha-do-mangue

1

FA,UR

B

Tico-tico

1,2

CA,PA,UR

Xer

B

Tico-tico-do-campo

2

CA,UR

Xer

B

Sicalis flaveola

Canário-da-terra-verdadeiro

1,2

CA,PA,UR

Xer

B

Sicalis luteola

Tipio

1

CA

Xer

B

Lanio pileatus
Lanio melanops
Tangara mexicana
Tangara cyanocephala
Tangara sayaca
Tangara palmarum

Pipraeidea melanonota

Conirostrum bicolor

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN

CITES Sens

B
End-FA

M

Família Emberizidae
Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis
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Taxon

Ref.

Habitat

Canário-do-campo

1,2

CA,UR

Tiziu

2

CA,PA,UR

Baiano

1

FA,CA,PA,UR

Xer

B

Sporophila caerulescens

Coleirinho

2

FA,CA,PA,UR

Xer

B

Arremon semitorquatus

Tico-tico-do-mato

2

FA,CA,PA

Xer/End

M

Tiê-do-mato-grosso

1

FA

B

Parula pitiayumi

Mariquita

2

FA,UR

M

Geothlypis aequinoctialis

Pia-cobra

2

CA,PA,UR

B

Basileuterus culicivorus

Pula-pula

1,2

FA,UR

M

Japu

2

FA,CA,PA,UR

M

Cacicus haemorrhous

Guaxe

2

CA,PA,UR

B

Gnorimopsar chopi

Graúna

1,2

FA,CA,UR

Xer

B

Chrysomus ruficapillus

Garibaldi

1,2

CA,PA,UR

Xer

B

Molothrus oryzivorus

Iraúna-grande

1

CA,PA,UR

Molothrus bonariensis

Vira-bosta

2

CA,PA,UR

B

Sturnella superciliaris

Polícia-inglesa-do-sul

2

CA,PA,UR

B

Pintassilgo

1

CA,PA,UR

Xer

B

Fim-fim

2

FA,CA,UR

Xer

B

Emberizoides herbicola
Volatinia jacarina
Sporophila nigricollis

Classificação

Ameaçadas

Nome Comum

IBAMA IUCN
VU

CITES Sens
B
B

Família Cardinalidae
Habia rubica
Família Parulidae

Família Icteridae
Psarocolius decumanus

*

B

Família Fringillidae
Sporagra magellanica
Euphonia chlorotica
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Taxon

Ameaçadas

Nome Comum

Ref.

Habitat

Classificação

Gaturamo-verdadeiro

1

FA,PA,UR

Xer

Fim-fim-grande

1

FA

B

Euphonia pectoralis

Gaturamo-serrador

1

FA,UR

B

Chlorophonia cyanea

Bandeirinha

1

FA

B

Bico-de-lacre

1,2

CA,PA,UR

Xer

B

Pardal

2

CA,UR

Intr

B

Euphonia violacea
Euphonia xanthogaster

IBAMA IUCN

CITES Sens
B

Família Estrildidae
Estrilda astrild
Família Passeridae
Passer domesticus

Legendas: Referências – (1) PACHECO et al. (1996); (2) Relatórios Técnicos das PCHs Pirapetinga, Pedra do Garrafão e Franco Amaral. Hab. Habitats: (CA) ambientes campestres; (FA) ambientes florestais; (PA) ambientes paludícolas; (UR) ambientes urbanos. Classificação: End endêmica do Brasil; End-FA – endêmica da Floresta Atlântica (PARKER et al., 1996); Inv - invasora; Intr - introduzida no país; Cin - cinegética; Xer xerimbabo; VN – visitante do norte; Mig - migratória. Ameaças: espécies ameaçadas de extinção; grau de ameaça - VU – vulnerável; QA – quase
ameaçada; AM – ameaçada; CR – criticamente ameaçada; escala de ameaça: * Espécies ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro (ALVES et al.,
2000), IBAMA: Espécies ameaçadas em território nacional (BRASIL, 2003), IUCN: Espécies globalmente ameaçadas (IUCN, 2011). CITES considerada ameaçada pelo comércio ilegal de animais silvestres, consta nos apêndices I ou II da CITES (www.cites.org). Sens. – Sensibilidade: A Alta sensibilidade; M - Média sensibilidade; B - Baixa sensibilidade (STOTZ et al., 1996).
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5.3.1.4.2.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
5.3.1.4.2.2.1 Metodologia de Coleta
Observação
Cada ponto amostral foi percorrido nas primeiras horas da manhã e no final da tarde (entre
07:00 e 11:00 horas e entre 15:30 e 18:30 horas), totalizando 7 horas de esforço
amostral/ponto de amostragem. Na área controle, em função do seu tamanho, foi realizada 14
horas de esforço amostral. Durante esse período¸ o pesquisador percorreu a pé cada ponto de
amostragem com binóculos (Nikon Monarch 10x36) e câmera fotográfica (Sony H50)
registrando, em caderneta de campo, todas as aves observadas e/ou ouvidas durante o
percurso. Os indivíduos que porventura não foram imediatamente identificados foram
fotografados e/ou tiveram seus cantos gravados para posterior identificação com auxílio de
guias de campo especializados (DEVELEY & ENDRIGO, 2004; SIGRIST, 2009a).
Captura com redes de neblina
Amostragens feitas com redes de neblina permitem complementar o levantamento qualitativo
com dois objetivos principais: (1) fornecer uma lista adicional de espécies e (2) capturar
espécies não detectadas no levantamento qualitativo devido à baixa atividade vocal ou chance
de visualização (SUTHERLAND et al. 2004).
Foram utilizadas quatro redes de neblina (12 metros de comprimento e 3,0 m de altura, malha
32 mm) dispostas em linha. As redes foram vistoriadas a intervalos de 30 minutos, de modo a
evitar a mortalidade dos animais. As observações das redes de neblina foram realizadas entre
6:30 e 11:00 horas, totalizando um esforço amostral de 162 m2-horas de rede em cada ponto.
Na área STCONTROLE, em função do seu tamanho, foram utilizadas oito redes de neblina,
aumentando o esforço amostral para 324 m2-hora de rede.
As horas-rede foram calculadas multiplicando-se o número de metros quadrados de rede pelo
tempo de operação das mesmas (1 m2- hora = um metro quadrado aberta pelo período de uma
hora).
As aves capturadas foram acondicionadas individualmente em sacos de algodão limpos de
maneira a reduzir o estresse do deslocamento até a área de triagem. Posteriormente, as aves
foram identificadas com o auxílio de guias de identificação (DEVELEY & ENDRIGO, 2004;
SIGRIST, 2009a), quando necessário. Após a identificação, as aves foram fotografadas e soltas
no mesmo local em que foram capturadas.
Foram considerados como registros indiretos pegadas ou rastros, pêlos, penas, ninhos,
vocalizações, ossos e carcaças, fezes etc. (EISENBERG et al. 1970; BECKER & DALPONTE, 1991,
BORGES & TOMAS, 2001; QUADROS & MONTEIRO-FILHO, 2006).
A nomenclatura das espécies registradas e a sua inclusão dentro de uma determinada família
taxonômica foram estabelecidas de acordo com o sistema de classificação empregado pelo
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2011).
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TABELA 26. Esforço amostral despendido na amostragem da avifauna em cada ponto através
dos métodos de transecto de varredura (observação e audição) e captura com rede de neblina.
Ponto de
Amostragem

Método de amostragem

Esforço amostral

BJ01

Censo por transecção

7 horas

BJ02

Censo por transecção

7 horas

BJ03

Censo por transecção

7 horas

CONTROLE

Censo por transecção

14 horas

Total

Censo por transecção

35 horas

BJ01

Redes de Neblina

162 m2-horas de rede

BJ02

Redes de Neblina

162 m2-horas de rede

BJ03

Redes de Neblina

162 m2-horas de rede

CONTROLE

Redes de Neblina

324 m2-horas de rede

Total

Redes de Neblina

810 m2-horas de rede

5.3.1.4.2.2.2 Resultados
Na campanha chuvosa, nos quatro fragmentos foi registrado um total de 57 espécies
distribuídas em 26 famílias de 15 ordens. Esse valor equivale a 17,92% do total de espécies
registradas para a região, segundo os dados secundários (n=318). Essa porcentagem é muito
baixa para representar a comunidade de aves da região. Porém, cabe ressaltar que as áreas
amostradas encontram-se em alto grau de antropização e fragmentação, o que pode ter
influenciado na baixa riqueza de espécies.
Na chuvosa, o fragmento com o maior número de espécies registradas foi o BJ02, com 36
espécies (63,15%), e o fragmento com menor número de espécies foi o BJ01, com 20 espécies
(35,08%), conforme mostra a tabela a seguir.
Foram acrescentadas cinco espécies à listagem dos dados secundários para a região após a
campanha chuvosa: Nycticorax nycticorax, Crotophaga major, Phacellodomus
erythrophthalmus, Todirostrum poliocephalum e Gubernetes yetapa. Esse incremento aumenta
para 323 a riqueza de espécies para a área de influência do empreendimento.
Na campanha chuvos, no ponto BJ01 foram encontradas 20 espécies através de registros
visuais e auditivos; quatro espécies foram capturadas em redes de neblina. Esta foi a área com
menor número de espécies registradas. No ponto BJ02 foram encontradas 36 espécies através
de registros visuais e auditivos; três espécies foram capturadas em redes de neblina. Esta foi a
área com maior número de espécies registradas.
Ainda na chuvosa, foram registradas 23 espécies no BJ03, sendo todas relativamente comuns,
dentre estas, três foram capturadas em redes de neblina. No BJControle foram capturadas
duas espécies de ave através das redes de neblina, além de 32 espécies registradas através de
registros visuais e auditivos, sendo este o fragmento com o segundo maior número de
registros.
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Na campanha seca, nos quatro fragmentos foi registrado um total de 67 espécies distribuídas
em 30 famílias de 13 ordens. Desse total, 29 espécies (43%) pertecem ao grupo dos nãopasseriformes e 38 (57%) a ordem passeriformes. Entre as aves não-passeriformes, a família
Cuculidae (anús) se destacou com quatro espécies registradas. Por sua vez, as famílias
Tyrannidae e Thraupidae com nove e quatro espécies respectivamente, foram as mais
representativas dentre os passeriformes.
A riqueza observada no presente estudo (67 espécies) equivale a 21,07% do total de espécies
registradas para a região, segundo os dados secundários (n=318). Essa porcentagem é muito
baixa para representar a comunidade de aves da região. Porém, cabe ressaltar que as áreas
amostradas encontram-se em alto grau de antropização e fragmentação, formadas
principalmente por pastagens para a pecuária, o que pode ter influenciado na baixa riqueza de
espécies. O fragmento com o maior número de espécies registradas foi o BJ Controle, com 50
espécies (74,62%), e o fragmento com menor número de espécies foi o BJ01, com 22 espécies
(32,83%), conforme mostra a tabela a seguir.
Foram acrescentadas 24 espécies a listagem do levantamento primário realizado no início do
ano (estação chuvosa) nos mesmos pontos amostrais, aumentando para 81 espécies a riqueza
de aves na área de influencia direta do empreendimento. No levantamento anterior foram
acrescentadas ainda, cinco espécies à listagem dos dados secundários para a região,
incrementando a listagem geral 325 espécies, são elas: Nycticorax nycticorax, Crotophaga
major, Phacellodomus erythrophthalmus, Todirostrum poliocephalum e Gubernetes yetapa. No
presente levantamento, apenas a espécie Crotophaga major foi observada.
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TABELA 27: Lista das espécies de aves registradas através de observação e/ou vocalização e captura com redes de neblina na Área de Influência Direta do
empreendimento.
Ameaçadas
Taxon

Nome Comum

IBAMA IUCN

Ocorrência
CITES Classificação Sens

BJ01

BJ02

BJ03

BJControle

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
ORDEM SULIFORMES
Família Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus

Biguá

B

OBS

Savacu

B

Garça-vaqueira

B

OBS

Garça-branca-grande

B

OBS

ORDEM PELECANIFORMES
Família Ardeidae
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Ardea alba
Tigrisoma lineatum

OBS
OBS
OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

Socó-boi

OBS

ORDEM CATHARTIFORMES
Família Cathartidae
Cathartes aura
Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-vermelha

OBS

Urubu-de-cabeça-preta

B

OBS

OBS

OBS
OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

ORDEM ACCIPITRIFORMES
Família Accipitridae
Rupornis magnirostris

Gavião-carijó

II

B

Caracará

II

B

OBS

Carrapateiro

II

B

OBS

ORDEM FALCONIFORMES
Família Falconidae
Caracara plancus
Milvago chimachima
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Ameaçadas
Taxon

Nome Comum

IBAMA IUCN

Ocorrência
CITES Classificação Sens

BJ01

BJ02

BJ03

BJControle

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
Falco sparverius

Quiriquiri

II

B

OBS

ORDEM CARIAMIFORMES
Família Cariamidae
Cariama cristata

Seriema

End-Ce

M

OBS

B

OBS

OBS

ORDEM CHARADRIIFORMES
Família Charadriidae
Vanellus chilensis

Quero-quero

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

ORDEM COLUMBIFORMES
Família Columbidae
Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

Cin

B

Patagioenas picazuro

Pombão

Cin/Inv/Mig

M

Leptotila verreauxi

OBS

OBS/CAP
OBS

OBS

OBS
OBS

OBS

Juriti-pupu

OBS
OBS

ORDEM PSITTACIFORMES
Família Psittacidae
Aratinga leucophthalma

Periquitão-maracanã

Primolius maracana

Maracanã-verdadeira

Amazona rhodocorytha

Chauá

II

Xer

B

OBS

OBS

OBS
OBS

EN

OBS

ORDEM CUCULIFORMES
Família Cuculidae
Piaya cayana

Alma-de-gato

B

Crotophaga major

Anu-coroca

M

Crotophaga ani

Anu-preto

B
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Ameaçadas
Taxon

Nome Comum

IBAMA IUCN

Ocorrência
CITES Classificação Sens

BJ01

BJ02

BJ03

BJControle

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
Guira guira

Anu-branco

B

Bacurau

B

OBS

OBS

OBS

OBS

ORDEM CAPRIMULGIFORMES
Família Caprimulgidae
Hydropsalis albicollis

OBS

OBS

OBS

ORDEM APODIFORMES
Família Apodidae
Streptoprocne zonaris

Taperuçu-de-coleira-branca

OBS

Família Trochilidae
Phaethornis pretrei

Rabo-branco-acanelado

II

B

Beija-flor-tesoura

II

B

Chlorostilbon lucidus

Besourinho-de-bico-vemelho

II

B

Amazilia fimbriata

Beija-flor-de-garganta-verde

II

B

CAP

B

OBS

Eupetomena macroura

OBS
CAP
OBS

OBS

OBS

OBS
OBS

OBS
OBS

ORDEM CORACIIFORMES
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata

Martim-pescador-grande

Chloroceryle amazona

Martim-pescador-verde

Chloroceryle americana

Martim-pescador-pequeno

Chloroceryle aenea

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

Martinho

M

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

B

Melanerpes candidus

Pica-pau-branco

OBS

ORDEM PICIFORMES
Família Picidae
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Ameaçadas
Taxon

Nome Comum

IBAMA IUCN

Ocorrência
CITES Classificação Sens

BJ01

BJ02

BJ03

BJControle

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
ORDEM PASSERIFORMES
Família Thamnophilidae
Thamnophilus caerulescens

Choca-da-mata

B

OBS

Thamnophilus palliatus

Choca-listrada

OBS

Thamnophilus ambiguus

Choca-de-sooretama

OBS

Arapaçu-escamado

OBS

Família Dendrocolaptidae
Lepidocolaptes squamatus
Família Furnariidae
Furnarius figulus
Furnarius rufus

Casaca-de-couro-da-lama

Inv/End

B

OBS/CAP

João-de-barro

B

Certhiaxis cinnamomeus

Curutié

M

OBS

Phacellodomus rufifrons

João-de-pau

M

OBS

M

OBS

Phacellodomus erythrophthalmus

João-botina-da-mata

End-FA

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS
OBS

OBS

OBS

OBS

Família Pipridae
Manacus manacus

Rendeira

OBS

Família Rhynchocyclidae
Todirostrum cinereum

Ferreirinho-relógio

Tolmomyias flaviventris

Bico-chato-amarelo

Todirostrum poliocephalum

teque-teque

OBS
B
End

OBS/CAP

OBS

OBS

OBS/CAP

OBS/CAP

B

OBS

OBS

OBS

B

OBS

Família Tyrannidae
Elaenia flavogaster
Myiarchus ferox

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Guaracava-de-barriga-amarela
Maria-cavaleira

OBS

OBS

OBS

OBS
OBS

Página 91

Ameaçadas
Taxon

Nome Comum

IBAMA IUCN

Ocorrência
CITES Classificação Sens

BJ01

BJ02

BJ03

BJControle

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
Myiarchus tyrannulus

Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

OBS

Machetornis rixosa

Suiriri-cavaleiro

Gubernetes yetapa

Tesoura-do-brejo

Fluvicola nengeta

Lavadeira-mascarada

Myiozetetes similis

Bentevizinho-de-penacho-vermelho

B

Bem-te-vi

B

Bem-te-vi-rajado

B

Megarynchus pitangua

Neinei

B

Tyrannus melancholicus

Suiriri

B

Pitangus sulphuratus
Myiodynastes maculatus

Knipolegus lophotes

OBS

OBS
B
Inv

B

OBS

OBS
OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS
OBS

OBS

OBS
OBS

OBS
OBS

OBS

Maria-preta-de-penacho

OBS
OBS

Família Hirundinidae
Stelgidopteryx ruficollis

Andorinha-serradora

B

OBS

Tachycineta albiventer

Andorinha-do-rio

B

OBS

Hylophilus thoracicus

Vite-vite

Pygochelidon cyanoleuca

OBS

OBS

OBS
OBS

Andorinha-pequena-de-casa

OBS

Família Troglodytidae
Troglodytes musculus
Pheugopedius genibarbis

Corruíra

B

Garrinchão-pai-avô

B

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS
OBS

OBS

Família Turdidae
Turdus rufiventris

Sabiá-laranjeira

Turdus leucomelas

Sabiá-barranco

OBS
Xer

B

OBS/CAP

OBS
OBS

OBS

Família Mimidae
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Ameaçadas
Taxon

Nome Comum

IBAMA IUCN

Ocorrência
CITES Classificação Sens

BJ01

BJ02

BJ03

BJControle

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
Mimus saturninus

Sabiá-do-campo

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

Família Coerebidae
Coereba flaveola

Cambacica

Família Thraupidae
Tangara sayaca
Tangara palmarum
Conirostrum speciosum
Dacnis cayana

Sanhaçu-cinzento

Xer

B

OBS OBS/CAP OBS

OBS

OBS

Sanhaçu-do-coqueiro

Xer

B

OBS

OBS

OBS

B

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

Figuinha-de-rabo-castanho
Saí-azul

Família Emberizidae
Sicalis flaveola
Volatinia jacarina
Sporophila caerulescens

Canário-da-terra-verdadeiro

Xer

Tiziu
Coleirinho

Xer

B

OBS

B

OBS

OBS OBS/CAP
OBS

B

OBS

M

OBS

OBS

OBS

Família Parulidae
Basileuterus culicivorus

Pula-pula

Família Fringillidae
Euphonia chlorotica
Euphonia violacea

Fim-fim

Xer

B

Gaturamo-verdadeiro

Xer

B

Bico-de-lacre

Xer

B

OBS
CAP

OBS

OBS

OBS

OBS OBS/CAP OBS

Família Estrildidae
Estrilda astrild

OBS

OBS

OBS

Família Passeridae
Passer domesticus
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Legendas: Ameaças: espécies ameaçadas de extinção; grau de ameaça: EN – em perigo; VU – vulnerável; QA – quase ameaçada; AM – ameaçada; CR – criticamente ameaçada; escala
de ameaça: * Espécies ameaçadas no Estado do Rio de Janeiro (ALVES et al., 2000), IBAMA: Espécies ameaçadas em território nacional (BRASIL, 2003), IUCN: Espécies globalmente
ameaçadas (IUCN, 2011). CITES - considerada ameaçada pelo comércio ilegal de animais silvestres, consta nos apêndices I ou II da CITES (www.cites.org). Classificação: End endêmica do Brasil; End-FA – endêmica da Floresta Atlântica (PARKER et al., 1996); Inv - invasora; Intr - introduzida no país; Cin - cinegética; Xer - xerimbabo; VN – visitante do norte;
Mig - migratória. Sens. – Sensibilidade: A - Alta sensibilidade; M - Média sensibilidade; B - Baixa sensibilidade (STOTZ et al., 1996). OBS – espécie registrada durante as
transecções; CAP – espécie capturada em redes de neblina.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 94

No ponto BJ01 foi registrado o menor número de espécies (22), certamente pelo alto grau de
antropização da área, formado quase que exclusivamente por pasto e uma arborização
esparsa próxima às margens do Rio Itabapoana.
No ponto BJ Controle foram registradas 50 espécies, sendo este, o ponto mais rico em espécies
na área de estudo. A presença de um fragmento de Mata Secundária em bom estado de
conservação contribuiu substancialmente para a maior riqueza observada no ponto. Também
Foram considerados registros para o ponto Controle, as aves observadas nas adjacências deste
fragmento, como borda e margem do rio, incrementando o levantamento.
O ponto BJ03 apresentou a segunda maior riqueza observada com 35 espécies, a presença de
um pequeno fragmento de mata, com árvores altas contribuiu para a esses registros. No
ponto BJ02 foram observadas espécies adaptadas a áreas abertas, bordas e aquáticas como os
anús branco e preto (Guira guira e Crotophaga ani), a guaracava Elaenia flavogaster e o
martim-pescador pequeno (Chloroceryle americana).
A comunidade de aves observada na área de influência direta do empreendimento, se
constitui na sua maioria, por espécies comuns a áreas abertas, como campos e pastagens, e
adaptadas a ambientes antropizados, como por exemplo, o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o
anu-preto (Crotophaga ani), o quero-quero (Vanellus chilensis) e as garças vaqueira (Bubulcus
íbis) e branca-grande (Ardea alba). A maior representatividade da família Tyrannidae já era
esperada em se tratando da maior família de aves do Brasil (SIGRIST, 2009), constituída em
grande parte por espécies de ampla distribuição geográfica, ocupando os mais variados
habitats (SICK,1997).
Apenas cinco espécies foram registradas em todos os pontos amostrais, são elas: Patagioenas
picazuro (pombão), Furnarius rufus (joão-de-barro), Fluvicola nengeta (lavadeira-mascarada),
Troglodytes musculus (corruíra), Tangara sayaca (sanhaçu-cinzento), espécies estas comuns
em áreas abertas e ambientes antropizados.
Merece destaque os registros de Crotophaga major, Primolius maracana e Amazona
rhodocorytha, todas registradas no fragmento do Ponto Controle. Crotophaga major costuma
viver em bandos de até 15 indivíduos, porém, procuram se esconder na vegetação e ocupar
ambientes afastados de habitações humanas (SICK, 1997; ANTAS & PALO Jr, 2009). Já os dois
psitacídeos, Primolius maracana e Amazona rhodocorytha, merecem destaque pois
apresentam graus de ameaça nas listas da IUCN e CITES, sendo o último endêmico do Bioma
Mata Atlântica encontrado apenas nas matas de baixada na faixa litorânea do Brasil Oriental
(Sigrist, 2006).
A família mais representativa foi Tyrannidae, com oito espécies. O alto número de espécies
registradas dessa família pode estar associado ao fato desta ser a maior família de aves
presente no Brasil e na região neotropical (SIGRIST, 2009b). As espécies desta família
apresentam em sua maioria, distribuição geográfica ampla, e ainda ocupam os mais variados
hábitats (desde florestas a áreas abertas e antropizadas) (SICK, 1997).
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FIGURA 35: Representatividade das famílias da avifauna em cada área amostrada.
As espécies de aves encontradas nas áreas de influência do empreendimento são, na sua
maioria, comuns e altamente adaptadas a ambientes antropizados, como por exemplo, o
bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e o anu-preto (Crotophaga ani). Também foi possível
observar diversos ninhos ativos de João-de-pau (Phacellodomus rufifrons). Essa espécie
habita campos com arbustos e árvores esparsas, geralmente ao redor de construções em
fazendas, bordas de capões de mata cercados de pastagens e outros ambientes semiabertos.
Seu ninho, quando abandonado, é utilizado por outras espécies de aves, além de pequenos
mamíferos, répteis e alguns insetos (ANTAS & PALO Jr, 2009). E um alto índice de registros do
bico-chato-amarelo (Tolmomyias flaviventris) que, além de ter sido registrado vocalizando
frequentemente durante as transecções, foi capturado em rede de neblina em três dos
quatro pontos amostrados.
No entato foi registrado um grupo próximo a habitações e áreas de pastagem e de circulação
humana. Phacellodomus erythrophthalmus possui distribuição restrita à faixa costeira, sendo
endêmico de Floresta Atlântica (SICK, 1997). Também endêmico de Floresta Atlântica,
Todirostrum poliocephalum ocorre nas matas litorâneas, de encosta e de altitude (SICK, 1997).
Esta última é uma espécie de difícil visualização devido ao seu comportamento discreto e
críptico e, nos pontos amostrados, mostrava-se bastante ativa, vocalizando com frequência,
juntamente com Tolmomyias flaviventris.
A área BJ02 apresenta uma maior heterogeneidade de ambientes, com vegetação arbóreaarbustiva composta por diversas espécies frutíferas, além da proximidade com as margens do
rio Itabapoana, o que pode explicar a maior taxa de captura nesse ponto de amostragem. A
área BJCONTROLE, por se tratar de um fragmento florestal em melhor estado de conservação
que os demais pontos de amostragem, apresentava sub-bosque denso e de difícil circulação,
fazendo com que as espécies de aves utilizassem o dossel para se deslocar pela vegetação, o
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que pode explicar a baixa taxa de captura.
TABELA 28: Comprimento total mínimo, máximo e médio da ornitofauna capturada.
Espécie

Mínimo (cm) Máximo (cm) Média (cm)

Amazilia fimbriata

9,1

9,1

9,1

Columbina talpacoti

16,5

16,5

16,5

Eupetomena macroura

11,2

11,2

11,2

Euphonia violacea

11,2

11,8

11,5

Furnarius figulus

16,2

16,2

16,2

Sicalis flaveola

13,4

14,1

13,8

Tangara sayaca

15,9

17,4

16,7

Tolmomyias flaviventris

9,8

10,5

10,1

Turdus leucomelas

18,9

18,9

18,9

Na campanha chuvosa foram capturados 20 indivíduos de nove espécies de aves nas redes de
neblina (
TABELA 29).
TABELA 29: Lista das espécies de aves registradas através de capturas em redes de neblina na
Área de Influência Direta do empreendimento.
Espécies

BJ01

BJ02

BJ03

BJCONTROLE

Amazilia fimbriata

1

0

0

0

Columbina talpacoti

0

0

1

0

Eupetomena macroura

0

0

1

0

Euphonia violacea

1

0

0

1

Furnarius figulus

0

1

0

0

Sicalis flaveola

0

2

0

0

Tangara cayaca

0

6

0

0

Tolmomyias flaviventris

2

0

2

1

Turdus leucomelas

1

0

0

0

A taxa de captura em redes de neblina para a região foi de 2,47 ind-h. A maior taxa de captura
foi em BJ02 e a menor na área BJCONTROLE (
TABELA 30).
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TABELA 30: Taxa de captura em redes de neblina em cada ponto de amostragem e o total para
a região do empreendimento.

Taxa de captura (ind/h)

BJCONTROLE

BJ01

BJ02

BJ03

Total

0,62

3,09

5,55

2,47

2,47

No fragmento BJ01 foram capturados um indivíduo de cada uma das seguintes espécies:
Amazilia fimbriata, Euphonia violacea e Turdus leucomelas; além de dois exemplares de
Tolmomyias flaviventris.
No fragmento BJ02 foram capturados um indivíduo da espécie Furnarius figulus; dois de Sicalis
flaveola e seis de Tangara sayaca.
No fragmento BJ03 foram capturados um indivíduo de Columbina talpacoti e Eupetomena
macroura; além de dois exemplares de Tolmomyias flaviventris.
No fragmento BJCONTROLE foram capturados um indivíduo de cada uma das seguintes
espécies: Euphonia violacea e Tolmomyias flaviventris.
5.3.1.4.2.2.3 Indicadores ecológicos e análises estatísticas
Foi estimada a riqueza, abundância, frequência das espécies, índices de diversidade e
similaridade, dentro e entre os tipos fitofisionômicos - Mata secundária (BJControle) e Pasto +
mata secundária (BJ01, BJ02 e BJ03). Os parâmetros faunísticos foram comparados entre os
tipos de vegetação, aplicando a análise estatística adequada.
Os maiores valores de riqueza e diversidade foram registrados em BJ02 e os menores na área
BJ01. Apesar da proximidade entre esses pontos, BJ02 apresentou uma maior variedade de
habitats e vegetação mais heterogênea em relação à BJ01, o que pode explicar a diferença
entre as riquezas e diversidade nesses dois pontos de amostragem. BJ02 também apresentou
o maior número de espécies exclusivas, ou seja, que ocorrerem apenas naquele ponto.
O Índice de Similaridade de Jaccard indicou uma alta similaridade entre os pontos BJ01 e BJ03;
essas duas áreas, apesar de próximas, estão separadas pelo rio Itabapoana. No entanto, para
um grupo de grande mobilidade como o da avifauna, essa distância torna-se facilmente
transponível. Segundo MUELLER-DUMBOIS & ELLENBERG (1974), em florestas tropicais,
valores de similaridade acima de 25% podem ser considerados altos, em função da alta
diversidade de espécies encontradas nessas áreas.
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TABELA 31: Indicadores ecológicos da ornitofauna da PCH Bom Jesus por fitofisionomia,
campanhas chuvosa e seca.
Indicadores

BJ01 (Pasto +
BJ02 (Pasto +
BJ03 (Pasto +
Mata secundária) mata secundária) mata secundária)

BJControle (Mata
secundária)

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

Riqueza

20

21

36

25

23

34

32

50

Abundância

28

38

59

54

27

72

50

118

Shannon (H')

2,92

2,93

3,39

3,08

3,09

3,42

3,34

3,73

TABELA 32: Frequencia de ocorrência (%) da fitofisionomia Pasto + mata secundária (BJ01,
BJ02 e BJ03).
ESPÉCIE
Amazilia fimbriata
Aratinga leucophthalma
Ardea alba
Basileuterus culicivorus
Bubulcus ibis
Butorides striata
Caracara plancus
Cariama cristata
Cathartes aura
Certhiaxis cinnamomeus
Chloroceryle aenea
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chlorostilbon lucidus
Coereba flaveola
Colaptes campestris
Columbina talpacoti
Conirostrum speciosum
Coragyps atratus
Crotophaga ani
Dacnis cayana
Elaenia flavogaster
Estrilda astrild
Eupetomena macroura
Euphonia chlorotica
Euphonia violacea
Fluvicola nengeta
Furnarius figulus
Furnarius rufus
Gubernetes yetapa
Guira guira
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FO %
Chuvosa
Seca
33
33
33
67
33
100
67
33
33
67
33
67
33
33
33
33
67
33
33
100
67
67
33
33
33
100
67
100
67
33
33
67
33
67
33
33
67
33
100
100
33
33
33
100
33
33
100
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ESPÉCIE
Hydropsalis albicollis
Knipolegus lophotes
Machetornis rixosa
Megaceryle torquata
Megarynchus pitangua
Melanerpes candidus
Milvago chimachima
Mimus saturninus
Myiarchus ferox
Myiodynastes maculatus
Myiozetetes similis
Passer domesticus
Patagioenas picazuro
Phacellodomus erythrophthalmus
Phacellodomus rufifrons
Phalacrocorax brasilianus
Piaya cayana
Pitangus sulphuratus
Pygochelidon cyanoleuca
Rupornis magnirostris
Sicalis flaveola
Sporophila caerulescens
Stelgidopteryx ruficollis
Tachycineta albiventer
Tangara palmarum
Tangara sayaca
Todirostrum cinereum
Todirostrum poliocephalum
Tolmomyias flaviventris
Troglodytes musculus
Turdus leucomelas
Turdus rufiventris
Tyrannus melancholicus
Vanellus chilensis
Volatinia jacarina
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FO %
Chuvosa
Seca
67
33
33
33
67
33
67
33
67
67
33
33
33
33
33
100
100
33
33
33
33
33
33
100
67
33
33
67
100
67
33
33
67
67
67
33
33
33
100
33
67
100
67
100
33
67
100
100
67
100
33
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TABELA 33: Indicadores ecológicos entre as fitofisionomia Pasto + mata secundária (BJ01, BJ02
e BJ03) e Mata secundária (BJControle).
Indicadores

Pasto + mata secundária

Mata secundária

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

Riqueza

48

29

32

50

Abundância

114

164

50

118

Shannon H'

3,61

3,59

3,34

3,73

TABELA 34: Frequência de ocorrência (%) das espécies entre as fitofisionomia Pasto + mata
secundária (BJ01, BJ02 e BJ03) e Mata secundária (BJControle).
Espécie
Amazilia fimbriata
Amazona rhodocorytha
Aratinga leucophthalma
Ardea alba
Basileuterus culicivorus
Bubulcus ibis
Butorides striata
Caracara plancus
Cariama cristata
Cathartes aura
Certhiaxis cinnamomeus
Chloroceryle aenea
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chlorostilbon lucidus
Coereba flaveola
Colaptes campestris
Columbina talpacoti
Conirostrum speciosum
Coragyps atratus
Crotophaga ani
Crotophaga major
Dacnis cayana
Elaenia flavogaster
Estrilda astrild
Eupetomena macroura
Euphonia chlorotica
Euphonia violacea
Falco sparverius
Fluvicola nengeta
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FO (%)
Chuvosa
50
50
50
50
100
50
50
100

Seca
25
25
50
50
50
50
50

100
50

50
100
50
50
100
100
50
100
50
100
50
100
50
100

50
25
50
50
50
50
50
75
75
25
50
75
50
50
25
100

Página 101

Espécie
Furnarius figulus
Furnarius rufus
Gubernetes yetapa
Guira guira
Hydropsalis albicollis
Hylophilus thoracicus
Knipolegus lophotes
Lepidocolaptes squamatus
Leptotila rufaxilla
Machetornis rixosa
Manacus manacus
Megaceryle torquata
Megarynchus pitangua
Melanerpes candidus
Milvago chimachima
Mimus saturninus
Myiarchus ferox
Myiarchus tyrannulus
Myiodynastes maculatus
Myiozetetes similis
Nycticorax nycticorax
Passer domesticus
Patagioenas picazuro
Phacellodomus erythrophthalmus
Phacellodomus rufifrons
Phaethornis pretrei
Phalacrocorax brasilianus
Pheugopedius genibarbis
Piaya cayana
Pitangus sulphuratus
Primolius maracana
Pygochelidon cyanoleuca
Rupornis magnirostris
Sicalis flaveola
Sporophila caerulescens
Stelgidopteryx ruficollis
Streptoprocne zonaris
Tachycineta albiventer
Tangara palmarum
Tangara sayaca
Thamnophilus ambiguus
Thamnophilus caerulescens
Thamnophilus palliatus
Tigrisoma lineatum
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FO (%)
Chuvosa
50
50
50
50
50

100
100
50

50
100
50
100
50
100
50
50
50
100
100

100
50
50
50
50
50
50

Seca
50
100
75
25
25
25
25
25
50
25
50
75
50
50
75
50
25
50
25
100
50
25
25
50
75
25
25
75
75
50
50
25
50
50
100
25

50
25
25
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FO (%)
Chuvosa

Espécie
Todirostrum cinereum
Todirostrum poliocephalum
Tolmomyias flaviventris
Troglodytes musculus
Turdus leucomelas
Turdus rufiventris
Tyrannus melancholicus
Vanellus chilensis
Volatinia jacarina

100
100
50
100
50
100
50

Seca
50

100
25
75
50
50

TABELA 35: Similaridade entre os pontos de amostragem na fitofisionomia Pasto + mata
secundária (BJ01, BJ02 e BJ03).
Pontos de amostragem

Similaridade (Cj)

BJ01 x BJ02

Chuvosa
0,30

Seca
0,40

BJ01 x BJ03

0,43

0,28

BJ02 X BJ03

0,40

0,25

TABELA 36: Indicadores ecológicos entre as fitofisionomia Pasto + mata secundária (BJ01, BJ02
e BJ03) e Mata secundária (BJControle).
Pontos de amostragem
Pasto + mata secundária x Mata secundária
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Similaridade (Cj)
Chuvosa

Seca

0,4

0,4
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A curva do coletor para todos os amostradores e fitofisionomias da avifauna está representada
abaixo.
Avifauna
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

3

4

Avifauna; mata secundária+pasto; observação
50

45

40

35

30
1

2

3

Avifauna; mata secundária+pasto; rede de neblina
10
9
8
7
6
5
4
3
2

1
0
1

2

3

FIGURA 36: Riqueza acumulada por amostragem (curva do coletor) considerando toda a
avifauna; Mata secundária + pasto e observação; e Mata secundária + pasto e rede de neblina.
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5.3.1.4.2.2.4 Fauna ameaçada de extinção
Do total de espécies da região, 53 estão incluídas na lista da convenção sobre o Comércio
Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), todas
listadas no anexo II. Na área de influência direta do empreendimento apenas nove dessas
espécies foram registradas.
O anexo II inclui todas as espécies que, apesar de não estarem atualmente ameaçadas de
extinção, podem chegar a esta situação em função da livre comercialização. É o caso, por
exemplo, de espécies das famílias Psittacidae, Falconidae, Accipitridae e Trochilidae.
Estão presentes na lista de dados secundários 14 espécies cinegéticas e 37 xerimbabos.
Dessas, foram registradas duas espécies cinegéticas (Columbina talpacoti e Patagioenas
picazuro) e 13 xerimbabos durante a presente campanha, conforme tabela a seguir. As
espécies das famílias Tinamidae, Anatidae, Cracidae e Columbidae são constantemente alvos
de caça predatória, de lazer e para alimentação. Em relação as espécies utilizadas como
xerimbabo (animais de estimação), destacaram-se principalmente espécies da família
Psittacidae, devido ao colorido de suas plumagens, além dos Turdidae, Thraupidae,
Emberizidae e Icteridae, devido ao canto melodioso, o que acaba aumentando sua
comercialização ilegal.
TABELA 37: Espécies classificadas como xerimbabos registradas.
Espécies
Aratinga leucophthalma

BJCONTROLE

BJ01

BJ02

X

Estrilda astrild
Euphonia violacea

X
X

Sicalis flaveola

X

X

X

X

Sporophila caerulescens

X

Tangara palmarum

X

Tangara sayaca

X

Turdus leucomelas

BJ03

X

X

X

Segundo os dados secundários, estão listadas nove espécies ameaçadas de extinção no Estado
do Rio de Janeiro, sendo que duas destas também estão presentes na lista do IBAMA de
espécies ameaçadas. Pela lista da IUCN duas se encontram em caráter vulnerável, uma em
caráter ameaçado e quatro quase ameaçadas, como mostra a tabela a seguir. No entanto,
nenhuma dessas espécies foi registrada durante a presente campanha.
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TABELA 38: Espécies ameaçadas de extinção segundo as listas para o Estado do Rio de
Janeiro, Brasil e global.
Espécies
Pseudastur polionotus
Spizaetus tyrannus

Nome Comum

RJ

Gavião-pombo-grande

X

Gavião-pega-macaco

X

Gavião-pato

X

X

Apuim-de-cauda-amarela

X

X

VU

X

Am

Spizaetus melanoleucus
Touit surdus
Amazona rhodocorytha

Chauá

Pionopsitta pileata

Cuiú-cuiú

X

Ramphodon naevius

Beija-flor-rajado

X

Pica-pau-rei

X

Campephilus robustus
Dysithamnus stictothorax

IBAMA

IUCN

QA

Choquinha-de-peito-pintado

QA

Drymophila ochropyga

Choquinha-do-dorso-vermelho

QA

Scytalopus indigoticus

Macuquinho

QA

Rhynchocyclus olivaceus

Bico-chato-grande

X

Iraúna-grande

X

Molothrus oryzivorus
Emberizoides herbicola

Canário-do-campo

VU

5.3.1.4.2.2.5 Fauna endêmica da Mata Atlântica
Foram registradas na região 25 espécies endêmicas do Brasil, sendo 17 delas endêmicas da
Floresta Atlântica. Destas 25 espécies apenas quatro foram registradas durante a presente
campanha.
A espécie Cariama cristata é endêmica do cerrado, no entanto, adentra por outros biomas,
como a Floresta Atlântica. Essa ocupação ocorre, principalmente, em função da ação
antrópica, que desmata florestas em grande parte do país, propiciando condições para a
expansão populacional dessa espécie (SIGRIST, 2009b).
TABELA 39: Espécies endêmicas registradas.
Espécies
Cariama cristata

BJCONTROLE

BJ01

X

X

Furnarius figulus
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BJ03

X

Phacellodomus erythrophthalmus
Todirostrum poliocephalum

BJ02

X
X

X

X
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5.3.1.4.2.2.6 Fauna indicadora de qualidade ambiental
Espécies sensíveis a mudanças em seus hábitats são classificadas como bioindicadoras da
qualidade ambiental, uma vez que qualquer distúrbio provocado na sua área de vida afeta
diretamente sua população. As aves têm sido utilizadas frequentemente como bioindicadoras
por possuírem taxonomia e sistemática bem conhecidas (FURNESS & GREENWOOD, 1993;
BIERREGAARD & STOUFFER, 1997), por muitas espécies ocuparem altos níveis na cadeia
alimentar (BIERREGAARD, 1990) e por serem sensíveis à perda e fragmentação de hábitat
(TERBORGH, 1977; TURNER, 1996). Dependendo das condições encontradas para algumas
aves, recomenda-se prioridade nas áreas de conservação e pesquisa (STOTZ et al., 1996).
Estão presentes na lista de dados secundários quatro espécies com alta sensibilidade a
distúrbios ambientais, porém, nenhuma delas foi registrada durante a presente campanha.
Todas essas espécies foram registradas no Parque Estadual do Desengano e outras áreas em
melhor estado de conservação. Possivelmente, em função do alto índice de degradação e ação
antrópica que a região vem sofrendo ao longo dos anos, se essas espécies, em algum
momento, ocuparam a região amostrada, atualmente devem estar ocupando apenas as áreas
mais preservadas e os Parques presentes na região.

5.3.1.4.2.2.7 Fauna potencialmente invasora, oportunista ou de risco epidemiológico
Aves de ambientes abertos e invasoras recentes têm se beneficiado com o desmatamento nas
áreas a beira de rios e córregos em função da ocupação ilegal desses locais e, atualmente, são
comuns na região (PACHECO, 1993). Na área de influência do empreendimento foram
registradas três espécies invasoras:
- Furnarius figulus: originária do Nordeste, porém vem ampliando sua distribuição para o
sudeste do país, principalmente no Rio de Janeiro. Costumam reutilizar ninhos construídos por
João-de-barro (Furnarius rufus) (SICK, 1997);
- Fluvicola nengeta: outra espécie típica do Nordeste foi registrada pela primeira vez no Rio
de Janeiro na década de 1950 (SICK, 1997). A Floresta Atlântica, que originalmente
representava uma barreira natural para a espécie, foi perdendo espaço para pastagens e
culturas semelhantes ao seu hábitat de origem, possibilitando assim sua expansão. Outras
explicações envolvem o aumento no número de rios represados no sudeste e mudanças
climáticas;
- Patagioenas picazuro: vem estendendo seus domínios acompanhando os desmatamentos,
ocupando áreas urbanas e antropizadas (SICK, 1997).
A espécie Passer domesticus foi introduzida no país por volta de 1900, tendo se adaptado
rapidamente a ambientes antropizados (SICK, 1997). Atualmente é bastante comum e
abundante em todo o território brasileiro, no entanto restringe-se às áreas urbanas, não
ocorrendo no interior dos remanescentes florestais e, portanto, não pode ser considerada
invasora, uma vez que não compete com as demais espécies de aves da região. Esta espécie foi
registrada durante os inventários para elaboração dos relatórios técnicos das PCH’s
Pirapetinga e Pedra do Garrafão e Projeto Básico Ambiental da PCH Nova Franco Amaral e,
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apesar de observada nas áreas urbanas durante a presente campanha, não foi registrada nas
áreas de influência do empreendimento.
5.3.1.4.2.2.8 Fauna migratória e suas rotas
Na área de influência direta do empreendimento foi registrada apenas uma espécie
migratória, a saber:
- Patagioenas picazuro: após a reprodução, migra em bando para o centro-sul do continente,
tendo sido registrada migração regular para o Paraguai (SICK, 1997).
Para a área de influência indireta estão listadas cinco espécies visitantes do Norte, a saber:
- Pandion haliaetus: originária da América do Norte migra para o hemisfério sul (Brasil, Chile e
Argentina) no período de novembro a março. De hábito piscívora, costuma habitar próximo a
grandes extensões de água (SICK, 1997);
- Calidris fuscicollis: visitante em todas as regiões do Brasil. Vive em lodaçais, pastos, alagados
e praias, frequentemente distante da água (SICK, 1997);
- Chordeiles minor: entre setembro e fevereiro migra da América do Norte até a Argentina,
podendo ser encontrado em quase toda a América do Sul durante esse período (SICK, 1997);
- Hirundo rustica: originária da América do Norte ocorre periodicamente em todo o Brasil entre
setembro e março. Vive em regiões campestres, varjões e fazendas (SICK, 1997);
- Petrochelidon pyrrhonota: originária da América do Norte migra para o sul entre setembro e
abril, geralmente em grandes bandos associados muitas vezes a outras espécies de
andorinhas, como Tachycineta leucorrhoa e Hirundo rustica (SICK, 1997).
Também foram registradas através de dados secundários 11 espécies denominadas “migrantes
regionais”, ou seja, que realizam deslocamentos apenas dentro do país: Dendrocygna viduata,
Progne chalybea, Legatus leucophaius, Tyrannus melancholicus, Tyrannus savana,
Myiodynastes maculatus, Stelgidopteryx ruficollis, Tachycineta leucorrhoa, Tachycineta
albiventer, Hydropsalis torquata e Tersina viridis. Destas, apenas Tyrannus melancholicus,
Myiodynastes maculatus, Tachycineta albiventer e Stelgidopteryx ruficollis foram registradas
durante a presente campanha.
Migrações regionais e de menor escala são comuns entre alguns grupos de aves em regiões
tropicais. Na América Central e sudeste do Brasil, por exemplo, ocorrem movimentos sazonais
de altitude, principalmente de frugívoros e nectarívoros (ALVES, 2007). Espécies que realizam
este tipo de movimento se encontram em risco elevado de vulnerabilidade devido ao
desmatamento mais severo em regiões de baixada (STOTZ et al., 1996).
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FIGURA 37: Algumas aves registradas: A) Guira guira (anu-branco); B) Myiodynastes
maculatus (Garibaldi); C) Tachycineta albiventer (bem-te-vi-rajado); D) Estrilda astrild
(bico-de-lacre); E) Myiozetetes similis (bentevizinho-de-penacho-vermelho); F)
Patagioenas picazuro (pombão); G) Euphonia violacea (gaturamo-verdadeiro). Campanha
chuvosa.
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FIGURA 38: Algumas aves registradas: A) Turdus leucomelas (sabiá-barranco); B)
Tolmomyias flaviventris (Bico-chato-amarelo); C) Sicalis flaveola (canário-da-terraverdadeiro); D) Furnarius figulus (casaca-de-couro-da-lama); E) Euphonia violacea
(gaturamo-verdadeiro); F) Columbina talpacoti (rolinha-roxa); G) Tangara sayaca
(sanhaçu-cinzento); H) Amazilia fimbriata (beija-flor-de-garganta-verde); I) Eupetomena
macroura (beija-flor-tesoura). Campanha chuvosa.
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FIGURA 39: Hydropsalis albicollis (bacurau) capturado no BJ Controle. Campanha seca.

FIGURA 40: Melanerpes candidus (birro ou pica-pau-branco), registrado na borda do
Fragmento Controle. Campanha seca.
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FIGURA 41: Bubulcus íbis (garça-vaqueira). Campanha seca.

FIGURA 42: Coragyps atratus (urubu-cabeça-preta). Campanha seca.
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FIGURA 43: Amazilia fimbriata (beija-flor-de-garganta-verde). Campanha seca.

FIGURA 44: Furnarius rufus (joão-de-barro). Campanha seca.
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FIGURA 45: Ave capturada na rede de neblina durante os trabalhos de campo. Campanha

chuvosa.
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5.3.1.4.3 MASTOFAUNA
5.3.1.4.3.1 Área de Influência Indireta (AII)
O bioma Mata Atlântica possui 250 espécies de mamíferos, das quais 55 são endêmicas, sendo
essa a segunda maior taxa de endemismo do país, sendo superada somente pela Amazônia
(REIS et al., 2006). As ordens Didelphimorphia, Rodentia e Primates se destacam pelas altas
taxas de endemismo (COSTA et al., 2000). Além de abrigar 18% das espécies de mamíferos
brasileiros ameaçados (COSTA et al., 2005), este bioma é reconhecido como um hotspot
mundial possuindo uma das maiores taxas de endemismo e biodiversidade do planeta.
No Brasil, a Mata Atlântica se localiza ao longo de toda a zona costeira, onde se encontra a
maior parte da população brasileira. Essa peculiaridade gera uma grande pressão causada
pelos processos de urbanização e industrialização; hoje restam cerca de 11,7% de sua
cobertura original, dos quais menos de 1,62% se encontram protegidos por unidades de
conservação de proteção integral .
Mesmo após a devastação de grande parte das suas matas, o Estado do Rio de Janeiro ainda
possui 19,6% de sua área coberta por Mata Atlântica, incluindo remanescentes florestais e
ecossistemas associados. O Estado abriga 175 espécies de mamíferos terrestres, sendo 32
endêmicas, o que representa 74% das espécies de mamíferos presentes na Mata Atlântica.
A lista de espécies de mamíferos ameaçados e presumivelmente ameaçados do Estado do Rio
de Janeiro, elaborada por BERGALLO et al. (2000) contém 43 espécies ameaçadas e 34
espécies presumivelmente ameaçadas. Segundo estes mesmos autores, a mastofauna do
Estado é pouco conhecida devido à escassez de inventários faunísticos e a problemas
taxonômicos. A carência de informações sobre a ocorrência e distribuição de espécies no
Estado cria lacunas de conhecimento que dificultam o manejo adequado de sua
biodiversidade.
Para a caracterização da mastofauna na área de influência indireta do empreendimento foram
consultados os seguintes relatórios técnicos:
ALERCE (2008) apresenta três espécies de mamíferos para os canteiros de obra das PCH’s
Pedra do Garrafão e Pirapetinga;
NP Consultoria Ambiental (2008a) apresenta 34 espécies de mamíferos para o Monitoramento
da Fauna das PCH’s Pedra do Garrafão e Pirapetinga;
NP Consultoria Ambiental (2008b) apresenta uma espécie de mamífero para o Resgate de
Fauna da rodovia ES-297 – Área de Influência da PCH Pedra do Garrafão;
NP Consultoria Ambiental (2009a) apresenta uma espécie de mamífero para o Resgate de
Fauna na Área de Influência da PCH Pirapetinga;
NP Consultoria Ambiental (2009b) apresenta onze espécies de mamíferos para o Programa
Básico Ambiental da PCH Nova Franca Amaral.
Estão presentes na Área de Influência Indireta do empreendimento seis ordens de mamíferos
contendo 21 famílias que abrigam um total de 38 espécies, conforme tabela a seguir. Esse total
corresponde a aproximadamente 15% das espécies de mamíferos da Mata Atlântica e 9% das
espécies endêmicas do bioma (n=5). As espécies estão divididas entre as ordens da seguinte
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forma: onze espécies pertencentes à ordem Rodentia, treze a ordem Chiroptera, quatro a
ordem Carnivora, cinco a ordem Didelphimorphia, quatro a ordem Xenarthra e uma a ordem
Primates. Três espécies desta região constam na lista vermelha de espécies ameaçadas de
extinção da IUCN (IUCN, 2011), na Lista Brasileira de Fauna Ameaçada (IBAMA, 2003) e/ou na
lista de espécies ameaçadas do estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al. 2000).
TABELA 40: Lista das espécies de mamíferos não-voadores e voadores registrados na Área de
Influência Indireta do empreendimento.
Taxon

Nome Comum

Ref.

Hab.

End. Ame. CITES

Gambá

2, 5

FA, UR

X

Micoureus demerarae

Cuíca

2

FA

X

Philander aff. frenatus

Cuíca

2

FA

Metachirus nudicaudatus

Cuíca-marrom-de-quatro-olhos

2

FA

Monodelphis americana

Catita

3

FA

Tamanduá-mirim

1, 2

CA, FA

Euphractus sexcinctus

Tatú-peba

2

CA, FA

Dasypus novemcinctus

Tatú-galinha

2, 5

CA, FA

Preguiça

1

FA

Morcego

2

FA

Morcego pescador

2

FA, PA

Anoura caudifer

Morcego-narigudo

2

FA

Artibeus fimbriatus

Morcego-fruteiro

2

FA

Morcego-das-frutas

2, 5

FA, UR

Carollia perspicillata

Morcego-de-cauda-curta

2, 5

FA, CA, UR

Platyrrhinus lineatus

Morcego riscado

2

FA

Phyllostomus hastatus

Vampiro-vermelho

2, 5

FA

Glossophaga soricina

Morcego-beija-flor

2

FA

Platyrrhinus aff. recifinus

Morcego

2

FA

Sturnira lilium

Morcego

2, 5

FA, UR

ORDEM DIDELPHIMORMORPHIA
Família Didelphidae
Didelphis aurita

ORDEM XENARTHRA
Família Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
Família Dasypodidae

Família Bradypodidae
Bradypus variegatus

II

ORDEM CHIROPTERA
Família Emballonuridae
Rhynchonycteris naso
Família Noctilionidae
Noctilio leporinus
Família Phyllostomidae

Artibeus lituratus

Família Vespertilionidae
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Taxon

Nome Comum

Ref.

Hab.

Morcego

2

FA, UR

Morcego

2

FA

Sagüi-da-cara-branca

2, 5

FA

II

Cachorro-do-mato

2, 5

CA, FA

II

Furão

2

FA

Gato-maracajá

2

FA

Guaxinim

2

FA

Caxinguelê

2

FA

Ouriço

1, 4, 5

FA

X

Toró-taquara

2

CA, FA

X

Rato-de-espinho

2

CA, FA

Delomys sublineatus

Rato

2

FA

Akodon cursor

Rato

2

FA

Akodon sp.

Rato

5

FA

Calomys callosus

Rato

2

FA

Preá

2

FA

Capivara

2, 5

CA, FA, PA

Paca

2

FA

Myotis nigricans

End. Ame. CITES

Família Molossidae
Molossus molossus
ORDEM PRIMATES
Família Callithrichidae
Callithrix geoffroy
ORDEM CARNIVORA
Família Canidae
Cerdocyon thous
Família Mustelidae
Galictis cuja
Família Felidae
Leopardus trigrinus

VU²³

I

Família Procyonidae
Procyon cancrivorous
ORDEM RODENTIA
Família Sciuridae
Sciurus aestuans
Família Erethizontidae
Sphiggurus villosus
Família Echimyidae
Kanabateomys amblyonyx
Trinomys sp.

VU¹

Família Muridae
X

Família Cavidae
Cavia aperea
Família Hydrochaeridae
Hydrochaeris hydrochaeris
Família Agoutidae
Cuniculus paca

VU¹

Legendas: Referências – (1) Espécies registradas no ano de 2008 durante o resgate de fauna nos canteiros de obra
das PCHs Pedra do Garrafão e Pirapetinga (ALERCE, 2008); (2) Espécies registradas durante o Monitoramento da
Fauna das PCH’s Pedra do Garrafão e Pirapetinga (NP Consultoria Ambiental, 2008a); (3) Espécies coletadas durante
o Resgate de Fauna da rodovia ES-297 – Área de Influência da PCH Pedra do Garrafão (NP Consultoria Ambiental,
2008b); (4) Espécies registradas durante o Resgate de Fauna na Área de Influência da PCH Pirapetinga (NP
Consultoria Ambiental, 2009a); (5) Espécies registradas durante o levantamento da fauna para o Programa Básico
Ambiental da PCH Nova Franca Amaral (NP Consultoria Ambiental, 2009b). Hab. - Habitats: (CA) ambientes
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campestres; (FA) ambientes florestais; (PA) ambientes paludícolas; (UR) ambientes urbanos. End.: espécies
endêmicas da Mata Atlântica (FONSECA et al., 1996). Ame.: espécies ameaçadas de extinção; grau de ameaça - PA –
1
presumivelmente ameaçada de extinção; VU – vulnerável; EP – em perigo de extinção; escala de ameaça:
2
Espécies ameaçadas no estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000), Espécies ameaçadas em território
3
nacional (BRASIL, 2003), Espécies globalmente ameaçadas (IUCN, 2011). CITES - considerada ameaçada pelo
comércio ilegal de animais silvestres, consta nos apêndices I ou II da CITES (www.cites.org).

5.3.1.4.3.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
5.3.1.4.3.2.1 Metodologia de Coleta
Captura com armadilhas
Desta maneira, foram utilizadas 30 armadilhas de captura viva (15 armadilhas Tomahawk (45 x
21 x 21 cm) e 15 armadilhas Sherman (43 x 12,5 x 14,5 cm ou 25 x 8 x 8 cm) no fragmento
BJCONTROLE. Estas foram colocadas em dois pontos diferentes, cada um com 15 armadilhas.
As armadilhas foram colocadas no solo e no sub-bosque, intercaladas a cada 10 metros. Foram
utilizadas frutas maduras como iscas de atração. As armadilhas foram vistoriadas diariamente,
a partir das 7:00 horas. O esforço amostral para as armadilhas de captura viva foi de 30
armadilhas/dia, totalizando 180 armadilhas em seis dias de amostragem.
Estes tipos de armadilha são capazes de capturar principalmente mamíferos de pequeno
porte, como roedores e marsupiais (ordens Rodentia e Didelphimorphia).

FIGURA 46: Transecto de amostragem dos mamíferos com o uso de armadilhas tipo
Tomahawk e Sherman.
As armadilhas pit-falls utilizadas foram as mesmas usadas para a herpetofauna e funcionam
muito bem associadas à mastofauna de pequeno porte. O esforço amostral para as armadilhas
de queda foi de 20 baldes/dia, totalizando 120 baldes em seis dias de amostragem.
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Observação
Os transectos de observação para a amostragem de mamíferos de médio e grande porte foram
paralelos aos de armadilhas de pequenos mamíferos. A busca em cada área foi realizada
paralelamente à vistoria de armadilhas de queda e reiscagem das armadilhas para pequenos
mamíferos.
Foram considerados como registros indiretos pegadas ou rastros, pêlos, penas, ninhos,
vocalizações, ossos e carcaças, fezes etc. (EISENBERG et al. 1970; BECKER & DALPONTE, 1991;
BORGES & TOMAS, 2001; QUADROS & MONTEIRO-FILHO, 2006).
Redes de neblina
A metodologia de captura de quirópteros é bastante diversificada e suas várias formas são
fartamente discutidas por diversos autores (KUNZ & KURTA, 1988; MURRAY et al.,1999; DUFFY
et al., 2000; BERNARD et al., 2001; KALKO & HANDLEY JR., 2001; FLAQUER et al., 2007). Apesar
das várias vertentes e divergências sobre a eficiência dos variados métodos existentes, há um
claro consenso acerca das características que devem nortear a escolha dos métodos e tipos de
armadilha: portabilidade, custo-benefício e ser logisticamente viável. Neste sentido, as redes
de neblina são normalmente as armadilhas de escolha para a amostragem de quirópteros,
tanto por possuírem as características supracitadas, como por se adaptarem a variantes
metodológicas de vários projetos (e.g. cavernas, ocos de árvores, dossel florestal, ambientes
urbanos, KUNZ & KURTA, 1988).
Foram utilizadas quatro redes de neblina (12 metros de comprimento e 3 m de altura, malha
32 mm) dispostas em linha. As redes foram vistoriadas a intervalos de 30 minutos, de modo a
evitar a mortalidade dos animais. Estas eram abertas ao anoitecer e fechadas depois de cinco
horas de amostragem, totalizando um esforço amostral de 600 m2-horas de rede em cada
ponto. Na área BJCONTROLE, em função do seu tamanho, foram utilizadas oito redes de
neblina, aumentando o esforço amostral para 1200 m2-hora de rede.
O esforço amostral total foi de 3000 m2-hora (600 m2-hora para cada um dos fragmentos
(BJ01, BJ02 e BJ03) e 1200 m2-hora para o fragmento BJControle) para o levantamento de
quirópteros.
As horas-rede foram calculadas multiplicando-se o número de metros quadrados de rede pelo
tempo de operação das mesmas (1 m2- hora = um metro quadrado aberta pelo período de uma
hora).
Procurou-se armar as redes em locais estratégicos para a comunidade de quirópteros, como
ao longo de trilhas que poderiam ser utilizadas como rotas, próximas a fontes de água,
possíveis abrigos e clareiras.
5.3.1.4.3.2.2 Resultados
Na camapanha chuvosa, nos quatro fragmentos amostrados ao longo da área de influência
direta foram registradas sete espécies de mamíferos não-voadores. O fragmento com maior
abundância de mamíferos não voadores foi o BJCONTROLE com cinco espécimes. A espécie
mais abundante foi o marsupial Philander frenatus (n=2).
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Foram registradas sete espécies de mamíferos não voadores pertencentes a cinco Ordens:
Didelphimorphia (2), Xenarthra (1), Rodentia (1), Carnivora (1), Primates (2). Para a
quiropterofauna foram capturados 19 indivíduos pertencentes a oito espécies de uma família:
Phyllostomidae.
Durante a campanha seca foram capturados, no fragmento BJControle, 17 indivíduos
distribuídos em sete espécies e pertencentes a três diferentes ordens de mamíferos nãovoadores. Das três ordens amostradas, Didelphimorphia foi a que apresentou maior
abundância relativa, com 76,5% de captura, e maior riqueza de espécies, com três espécies
diferentes capturadas. Dentre estas, Phillander frenatus foi a espécie mais capturada durante o
estudo, com aproximadamente 65% de captura.
As outras duas espécies pertencentes a mesma ordem foram: Didelphis aurita e Gracilinanus
agilis, ambas com uma captura cada. A ordem Rodentia está representada por duas espécies
da mesma família, Cricetidae, Nectomys squamipes, com um registro, e Akodon cursor,
capturado duas vezes. A outra ordem capturada foi Primates, com a espécie Callithrix
geoffroyi, pertencente a família Cebidae.
Ainda na campanha seca, nenhuma das espécies registradas foi capturada todos os dias,
porém Nectomys squamipes, Callithrix geoffroyi, Didelphis aurita e Gracilinanus agilis foram
capturadas somente em um dos quatro dias. Apenas a espécie Nectomys squamipes foi
acrescentada a lista regional (lista de dados secundários). O primeiro dia de coleta apresentou
a maior abundância de indivíduos, com seis capturas, todas da mesma espécie (Philander
frenatus); enquanto que os dias dois e três apresentaram a maior riqueza, com três espécies
diferentes em cada dia de amostragem.
A similaridade não foi calculada para pequenos mamíferos, pois as coletas foram realizadas
somente no ponto BJControle. O maior índice de diversidade foi registrado no terceiro dia, que
junto com o segundo, apresentou o maior número de espécies. Em contrapartida, o primeiro
dia apresentou um índice de diversidade igual a zero, pois apresentou apenas uma única
espécie.
Na campanha seca, durante os censos terrestres, foram avistadas fezes e pegadas de capivara,
Hydrochoerus hydrochaeris (Rodentia, Caviidae), nos pontos BJControle, BJ01 e BJ02.
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TABELA 41: Mastofauna registrada na área de influência direta da PCH Bom Jesus. Campanhas chuvosa e seca.
Táxon

Nome Comum

End.

BJ01
Chuvosa

BJ02
Seca

Chuvosa

BJ03
Seca

Chuvosa

BJControle
Seca

Chuvosa

Seca

ORDEM DIDELPHIMORPHIA
Família Didelphidae
Didelphis aurita

Gambá

Gracilinanus agilis

Cuiquinha

Philander frenatus

Cuíca

CA

x

AQ

CA

CA

CA

ORDEM XENARTHRA
Família Dasypodidae
Dasypus sp.

Tatu

OBS

ORDEM RODENTIA
Família Hydrochaeridae
Hydrochaeris hydrochaeris

Capivara

OBS

OBS

OBS

OBS

Família Cricetidae
Akodon cursor
Nectomys squamipes

Rato do mato

AQ

Rato

AQ

ORDEM CARNIVORA
Família Mustelidae
Lontra longicaudis

Lontra

OBS

OBS

ORDEM PRIMATES
Família Callithrichidae
Callithrix jaccus
Callithrix geoffroy

Mico

OBS

Sagüi-da-cara-branca

OBS

ORDEM CHIROPTERA
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OBS

Táxon

Nome Comum

End.

BJ01
Chuvosa

BJ02
Seca

Chuvosa

BJ03
Seca

Chuvosa

BJControle
Seca

Chuvosa

Seca

CA

CA

Família Phyllostomidae
Anoura caudifer

Morcego

Anoura geoffroyi

Morcego

Carollia perspicillata

Morcego

CA
CA
CA

CA

CA

Phyllostomus hastatus

Vampiro-vermelho

CA

Phyllostomus discolor

Morcego

CA

Platyrrhinus lineatus

Morcego riscado

CA

Glossophaga soricina

Morcego-beija-flor

CA

Artibeus lituratus

Morcego-das-frutas

Artibeus planirostris
Micronycteris microtis
Desmodus rotundus

CA

CA
CA

Morcego

CA

Morcego-de-topete
Morcego-vampiro

Sturnira lilium

Morcego

Micronycteris sp.

Morcego

CA
CA

CA

CA

CA

CA

CA
CA

Legendas: End.: espécies endêmicas da Mata Atlântica (FONSECA et al., 1996). Ame.: espécies ameaçadas de extinção; grau de ameaça - PA – presumivelmente ameaçada de extinção; VU –
1
2
vulnerável; EP – em perigo de extinção; escala de ameaça: Espécies ameaçadas no estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000), Espécies ameaçadas em território nacional (BRASIL,
3
2003), Espécies globalmente ameaçadas (IUCN, 2011). CITES - considerada ameaçada pelo comércio ilegal de animais silvestres, consta nos apêndices I ou II da CITES (www.cites.org).
Ocorrência (Pontos de amostragem). AQ = Armadilha de queda; CA (T) = Captura com Tomahawk; OBS = Observação direta ou de vestígios; CA (RN) = Captura com rede de neblina.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 122

Os filostomídeos, com oito espécies pertencentes a cinco subfamílias foram responsáveis por
100% das capturas nas coletas da campanha chuvosa. Encontraram-se animais com hábitos
alimentares bastante diversos, incluindo animais frugívoros, folívoros, nectarívoros,
insetívoros, carnívoros e hematófagos.
Carollia perspicillata foi a espécie mais coletada na chuvosa, com oito capturas. Esta espécie
ocorreu apenas nos fragmentos BJ03 e BJCONTROLE. Esta espécie pertence à família
Phyllostomidae, subfamília Carollinae e é um frugívoro de sub-bosque, atuando como
dispersor de sementes de diversos gêneros vegetais. São animais que ocorrem em matas
primárias, secundárias e em áreas bastante perturbadas, sendo apontada como a espécie mais
abundante em diversos levantamentos de quirópteros (BAPTISTA & MELLO, 2001; REIS et al.
2006). Desmodus rotundus, o morcego vampiro, foi a segunda espécie com maior número de
indivíduos observados, estando presente apenas no ponto BJCONTROLE. Sua presença nesta
área era esperada já que ela é utilizada também como pastagem de gado e cavalos.
A maioria das espécies não voadoras foram registradas através da busca ativa (4), uma através
de armadilha Tomahawk e uma através das armadilhas de queda.
Ao relacionar os pontos de amostragem na campanha chuvosa com o número de espécies
encontrado (Figura abaixo), pode-se observar que o ponto BJCONTROLE apresentou a maior
riqueza (nove espécies). O baixo número de espécies muito provavelmente esta relacionado
com o baixo nível de conservação de todos os fragmentos.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
BJ01

BJ02

BJ03

BJC

FIGURA 47: Riqueza de espécies de mamíferos observados nos quatro pontos de amostragem
da campanha chuvosa.
No ponto BJ01, durante a campanha chuvosa, foram observados rastros (fezes) da espécie
Lontra longicaudis e também rastros (pegadas e fezes) de Hydrochoerus hydrochaeris. A
capivara (Hidrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor vivente. Possui hábitos semi-aquáticos
e se alimenta principalmente de gramíneas e vegetação aquática, habitando os mais variados
ambientes, desde matas ciliares a savanas sazonalmente inundáveis, a até 500m de distância
da água (REIS et al., 2006). Na classificação da IUCN (2011) e do MMA (MMA, 2008) encontrase em baixo risco de extinção.
A lontra neotropical (Lontra longicaudis) é um mustelídeo semi-aquático que se alimenta
principalmente de peixes e outros crustáceos (EMMONS & FEER, 1997). Apesar de
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amplamente distribuída, as populações desta espécie sofrem muito com a caça, que era feita
visando vender as peles destes animais ao mercado de roupas e também vem sofrendo com a
perda de habitat. No apêndice I da CITES está classificada como ameaçada. Não consta como
ameaçada na lista do Livro Vermelho do MMA (MMA, 2008) nem pela IUCN (IUCN, 2011).
Em BJ01 na campanha chuvosa não foram capturados nenhuma espécie de morcego,
provavelmente isto se deve ao fato deste fragmento ser altamente influenciado pelo efeito de
borda, que devido a grande quantidade de cipós e lianas o vôo dos morcegos é dificultado.
Além disto, durante o tempo de coleta não foi avistada nenhuma árvore frutificando, não
dispondo deste modo, de recursos alimentares para estes animais.
No ponto BJ02 da chuvosa foram observadas a espécie Lontra longicaudis e rastros (pegadas e
fezes) de Hydrochoerus hydrochaeris. Nesta área também não foram capturados nenhuma
espécie de morcego, provavelmente isto se deve também ao fato deste fragmento ser
altamente influenciado pelo efeito de borda, que devido a grande quantidade de cipós e lianas
o vôo dos morcegos é dificultado. Além disto, durante o tempo de coleta também não foi
avistada nenhuma árvore frutificando, não dispondo deste modo, de recursos alimentares
para estes animais.
Ainda na campanha chuvosa, em BJ03, foram avistadas as espécies Callytrix jaccus e C.
geoffroy. Callithrix geoffroyi é um pequeno mico da família Cebidae que se alimenta de frutas,
exudatos de plantas e insetos, e costumam formar grupos de 2 a 13 indivíduos. É caracterizado
por ter a pelagem facial totalmente branca com tufos auriculares negros (EMMONS & FEER,
1998; REIS et al. 2006). Está classificado como quase ameaçado na lista da IUCN (IUCN, 2011),
e consta como vulnerável no apêndice II da CITES (EMMONS & FEER, 1998).
Já Callytrix jaccus se destaca por ser uma espécie exótica no estado do Rio de Janeiro,
causando grandes impactos na biodiversidade local. Este primata representa uma grave
ameaça, porque além de ser um competidor fortemente adaptado, pode causar a extinção da
espécie local, como tem ocorrido com a espécie Callitrix aurita, que é nativa. Essa espécie é
arborícola e habita várias fisionomias florestais, podendo inclusive viver em matas perturbadas
e fragmentadas. Sua dieta inclui frutos, insetos, néctar, exudatos, ovos, aves, anfíbios, répteis,
flores e moluscos. Sua distribuição é influenciada pela oferta de recursos alimentares
(RYLANDS et al. 1993).
Em BJ03, na campanha chuvosa, foram encontradas cinco espécies de morcegos, Carollia
perspicillata, Phyllostomus hastatus, P. discolor, Platyrrhinus lineatus e Glossophaga soricina.
Dentre os morcegos coletados deve-se destacar a ocorrência da espécie Phyllostomus
hastatus, a maior espécie do gênero e um dos maiores morcegos neotropicais. Onívoro, este
animal é comumente capturado em áreas de pomar com muitas bananeiras (BJ03), além de
matas primárias e secundárias. Ocorre em todos os biomas brasileiros (REIS et al. 2007). Na
lista da IUCN é classificada com baixo risco de extinção (IUCN, 2011).
Carollia perspicillata é um morcego frugívoro de médio porte pertencente à família
Phyllostomidae. É a espécie normalmente mais abundante em estudos de levantamentos de
quirópteros (REIS et al. 2007).
No fragmento BJControle foram registradas duas espécies: Dasypus sp. (avistamento e
presença de toca) e Hydrochoerus hydrochaeris (rastro – pegadas e fezes).
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Com as armadilhas de queda foi possível capturar um indivíduo da espécie Gracilinanus agilis e
através da armadilha do tipo Tomahawk foi capturado dois indivíduos da espécie Philander
frenatus, capturadas provavelmente durante o período noturno, mas registradas somente pela
manhã durante a revisão das armadilhas.
Uma fêmea de Philander frenatus apresentou filhotes no marsúpio, indicando a atividade
reprodutiva no período das amostragens.
O gênero Dasypus compreende sete espécies, das quais quatro ocorrem no Brasil. Para a área
do empreendimento, podem ocorrer três espécies: Dasypus novemcintus, D. septemcintus e D.
hybridus. Dasypus novemcintus já foi registrado para a região em outros trabalhos (dados
secundários) e está classificada pela IUCN como animal em baixo risco de extinção (IUCN,
2011).
Na campanha chuvosa o BJControle foi a área que apresentou a maior riqueza de espécies de
morcegos, junto com a área BJ03 (5) e o maior número de capturas (n=12). Foram encontradas
espécies de quatro das cinco subfamílias de filostomídeos amostradas no estudo (Carollinae,
Phyllostominae, Sternodermatinae e Desmodontinae).
Um registro que merece destaque no BJControle é a presença do gênero Artibeus; dispersores
de sementes de plantas pioneiras são importantes para a manutenção da dinâmica de
recolonização de clareiras e áreas perturbadas.
Outra espécie presente neste fragmento durante a campanha chuvosa foi Micronycteris
microtis, um morcego insetívoro da subfamília Phillostominae. Alimenta-se principalmente de
coleópteros e ortópteros podendo consumir 84% de seu peso em artrópodes, provavelmente
desempenhando um importante papel no controle de insetos herbívoros. É comumente
capturado em matas primárias e secundárias, bordas de pequenos fragmentos florestais e
próximo a domicílios (REIS et al. 2007). A presença do morcego-vampiro (Desmmodus
rotundus) também já era esperada para esta área, já que ela é utilizada também como
pastagem de gado e cavalos.
Na campanha seca, nos quatro fragmentos amostrados ao longo da Área de Influência Direta
da PCH Bom Jesus foram capturados 54 indivíduos distribuídos em nove espécies, todas
pertencentes à família Phyllostomidae. Este valor corresponde a 11,7 % da fauna de morcegos
registrados para o estado do Rio de Janeiro (PERACCHI & NOGUEIRA 2010). Foram registradas
cinco subfamílias, sendo Carolliinae a mais abundante com 28 indivíduos de Carollia
perspicillata; seguida de Desmodontinae com 16 espécimes de Desmodus rotundus;
Glossophaginae com Glossophaga soricina (n=8), Anoura caudifer (n=2) e Anoura geoffroyi
(n=2); Stenodermatinae com Sturnira lilium (n=4), Artibeus planirostris (n=2) e Artibeus
lituratus (n=1); e Phyllostominae com apenas um indivíduo de uma única espécie,
Micronycteris sp.
Na campanha seca, apenas duas espécies, Carollia perspicillata e Desmodus rotundus, foram
registradas em todos os pontos de coleta, sendo responsáveis por mais de 68% da
amostragem. Por outro lado, as espécies Artibeus lituratus e Anoura caudifer foram registradas
apenas no ponto BJ01; Glossophaga soricina, Artibeus planirostris, Sturnira lilium e Anoura
geoffroyi foram registradas apenas para o ponto BJ03; e Micronycteris sp. ocorreu somente no
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ponto BJControle. Duas espécies foram acrescentadas a lista da região: Anoura geoffroyi e
Artibeus planirostris.
Dentre as espécies coletadas na campanha seca, Artibeus lituratus, Artibeus planirostris,
Carollia perspicillata e Sturnira lilium pertencem a guilda dos frugívoros; Anoura caudifer,
Anoura geoffroyi e Glossophaga soricina estão inseridos na guilda dos morcegos nectarívoros;
Desmodus rotundus pertence a guilda dos hematófagos; e Micronycteris sp. pertence a guida
dos insetívoros.
A maior riqueza e a maior abundância de morcegos na campanha seca foram registradas para
o ponto BJ03, com seis espécies diferentes e 34 indivíduos. O ponto BJControle apresentou
uma riqueza de três espécies e abundância de onze indivíduos; BJ02 com riqueza de duas
espécies e abundância de onze indivíduos; e BJ01 com riqueza de quatro espécies e oito
indivíduos de abundância.
O maior valor de similaridade na campanha seca foi registrado entre os pontos BJ02 e
BJControle, enquanto que o menor valor foi registrado entre os pontos BJ01 e BJ03. O maior
índice de diversidade foi registrado para o ponto BJ03, que apresentou o maior numero de
espécies. É possível que a heterogeneidade deste ponto, situado em uma mata ciliar muito
próxima a um quintal doméstico com muitas árvores frutíferas, seja responsável por essa
maior diversidade.
A baixa diversidade encontrada na região da área de influência direta em ambas as campanhas
de coleta pode estar associada a forte pressão antrópica encontrada no lugar. A fragmentação
causada pela destruição das matas reduz o número de espécies, sobretudo os grandes
predadores.
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TABELA 42: Comprimento total (CT) mínimo, máximo e médio da mastofauna capturada na
AID da PCH Bom Jesus.
Espécie

Mínimo (cm)

Máximo (cm)

Média (cm)

Artibeus lituratus

8,9

9,0

9,0

Carollia perspicillata

5,5

6,1

5,9

Desmodus rotundus

7,8

8,4

8,1

Glossophaga soricina

5,7

5,7

5,7

Gracilinanus agilis

9,1

9,1

9,1

Micronycteris microtis

5,3

5,3

5,3

Philander frenatus

16,3

17,8

17,1

Phyllostomus discolor

8,5

8,5

8,5

Phyllostomus hastatus

9,2

9,2

9,2

Platyrrhinus lineatus

7,1

7,1

7,1

5.3.1.4.3.2.3 Fauna ameaçada de extinção
O Brasil é o quinto maior país do mundo e o primeiro em megadiversidade, englobando quase
14% da biota mundial. Possui a maior diversidade de mamíferos do mundo, com mais de 530
espécies descritas (COSTA et al. 2005). De acordo com o IBAMA, 66 destas espécies estão
ameaçadas de alguma forma, já a União da Conservação Mundial (IUCN) lista 74 espécies
ameaçadas.
Através do levantamento de dados secundários das áreas de influência, pode-se constatar que
três espécies desta região constam na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção da
IUCN (IUCN, 2011), na Lista Brasileira de Fauna Ameaçada (IBAMA, 2003) e/ou na lista de
espécies ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al. 2000). Durante a
amostragem da Área de Influência Direta nenhuma espécie registrada pela equipe consta
como ameaçada.
Os anexos CITES (Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção) apontam espécies de interesse comercial que necessitam maior atenção com relação
à regulamentação de comércio e exportação para garantir sua conservação, evitando sua
exploração acima da capacidade de suporte das populações. As espécies incluídas no anexo I
da CITES são consideradas ameaçadas de extinção, que são ou podem ser afetadas pelo
comércio, de modo que sua comercialização somente poderá ser autorizada pela Autoridade
Administrativa mediante concessão de Licença ou Certificado.
As espécies incluídas no anexo II da CITES são aquelas que, embora atualmente não se
encontrem necessariamente em perigo de extinção, poderão chegar a esta situação, a menos
que o comércio de espécimes de tais espécies esteja sujeito à regulamentação rigorosa,
podendo ser autorizada a sua comercialização pela Autoridade Administrativa, mediante a
concessão de Licença ou emissão de Certificado. Dentre os mamíferos com provável
ocorrência nas áreas de influência, quatro constam nos anexos I ou II da Cites, sendo que três
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destes foram registrados durante o levantamento realizado por nossa equipe (Lontra
longicaudis (anexo I) e Callythrix jaccus e C. geoffroy (anexo II)).
Callitrix geoffroy é uma espécie arborícola que habita várias fisionomias florestais, podendo
inclusive viver em matas perturbadas e fragmentadas. Sua dieta inclui frutos, insetos, néctar,
exudatos, ovos, aves, anfíbios, répteis, flores e moluscos. Sua distribuição é influenciada pela
oferta de recursos alimentares (RYLANDS et al. 1993).
5.3.1.4.3.2.4 Fauna endêmica da Mata Atlântica
A única espécie endêmica da Mata Atlântica, Philander frenatus (Tomahawk) foi registrada no
fragmento BJCONTROLE, sendo a mais abundante.
Philander frenatus é um marsupial de hábitos noturnos, podendo se locomover em árvores,
arbustos e no chão da floresta, característica que aumenta suas chances de captura
(PASSAMANI, 2000). Apresenta porte mediano, com comprimento do corpo entre 205 e 315
mm. Foi classificado como insetívoro-onívoro por FONSECA et al. (1996), alimenta-se de frutos,
pequenos vertebrados, invertebrados e carniça.

5.3.1.4.3.2.5 Fauna indicadora de qualidade ambiental
Os mamíferos são muitas vezes predadores do topo das cadeias ecológicas. Fecham delicados
elos com as demais espécies nos ambientes em que vivem. São polinizadores importantes para
muitas espécies de plantas e também fazem dispersão de sementes, muitas vezes a grandes
distâncias. Alguns mamíferos são excelentes indicadores de qualidade ambiental, seja pela
especialização de hábitat, pela sensibilidade a alterações ambientais, endemismo ou grau de
ameaça. Espécies sensíveis como tamanduás, tatus, alguns macacos, gatos-do-mato, puma,
onça-pintada, veados e até alguns roedores, quando presentes em um determinado
ecossistema, geralmente indicam boa qualidade ambiental e bom estado de conservação.
Na região de influência indireta do empreendimento registramos a presença de carnívoros
predadores de topo como Cerdocyon thous e Leopardus tigrinus; espécies endêmicas e/ou
ameaçadas, como a preguiça - Bradypus variegatus - o sagüi-da-cara-branca – Callithrix; além
de espécies comumente afetadas pela caça como a paca, Cuniculus paca, também considerada
vulnerável na Lista de Fauna Ameaçada do Rio de Janeiro. A presença destas espécies indica a
qualidade desta área e evidencia a necessidade de preocupação com sua conservação com
vista a manter o equilíbrio da biodiversidade local.
A presença do morcego carnívoro (Phyllostomus hastatus) pertencente à subfamília
Phyllostominae, é indicador de áreas pouco perturbadas, com alta disponibilidade de recursos,
assim como a presença de morcegos grandes da subfamília Stenodermatinae (Artibeus
lituratus), estes animais são responsáveis pela manutenção de diversos processos ecológicos
importantes das florestas tropicais (FENTON et al. 1996).
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5.3.1.4.3.2.6 Espécies vetores e hospedeiras de doenças
Como hospedeiros da doença de Chagas (Tripanossoma cruzi) são conhecidos mais de 150
pequenos mamíferos silvestres e domésticos de várias ordens como marsupiais, roedores,
coelhos, guaxinins, tatus, gambás, tamanduás, macacos de pequeno porte, cachorros, gatos e
morcegos. No ciclo doméstico o homem representa o mais importante hospedeiro (FORATTINI,
1980; DIAS, 1987).
Os hospedeiros silvestres de maior importância na veiculação do T. cruzi são aqueles capazes
de aproximar-se das habitações humanas, ditos hospedeiros sinantrópicos, representados
especialmente por alguns marsupiais, xenartras e roedores. Assim, o sinantropismo exercido
por estes hospedeiros estabelece uma importante conexão entre os ciclos silvestre e
doméstico do parasito (FORATTINI, 1980; OMS, 2002).
BARRETO et al. (1978) demonstraram que os pequenos animais hospedeiros silvestres,
principalmente roedores, podem servir de alimento aos seus predadores e transmitir a
infecção independente dos vetores naturais. Este fato explicaria os casos da infecção em locais
não ligados à presença de triatomíneos infectados. O trabalho de RIBEIRO et al. (1987)
envolvendo filhotes de gambás ingerindo triatomíneos infectados demonstrou um alto índice
de infecção mostrando, dessa forma, a possibilidade da infecção oral desses animais em seus
focos naturais.
Um dos principais vetores de doenças entre os mamíferos são os ratos urbanos: ratazana
(Rattus norvegicus), camundongo (Mus musculus) e o rato-preto (Rattus rattus). Entre as
principais podemos citar a leptospirose, causada por duas espécies de bactérias (Leptospira
spp.), que ficam alojadas nos rins dos ratos e são soltas na sua urina; peste bubônica, causada
pela Yersinia pestis (ex-Pasteurella pestis), transmitida pela pulga-do-rato, Xenopsylla cheopsis;
tifo murino, transmitido ao homem pela picada da pulga-do-rato infectada pela bactéria
Rickettsia typhi; hantavirose etc.
Algumas espécies de morcegos são transmissores de raiva, particularmente da subfamília
Desmodontinae (família Phyllostomidae), os morcegos-vampiros, porém morcegos de outros
tipos também podem se contaminar e transmitir a doença. Também há problemas de saúde
relacionados às suas fezes, que podem conter, entre outros, os fungos causadores da
histoplasmose.
5.3.1.4.3.2.7 Indicadores ecológicos e análises estatísticas
Foi estimada a riqueza, abundância, frequência das espécies, índices de diversidade e
similaridade, dentro e entre os tipos fitofisionômicos - Mata secundária (BJControle) e Pasto +
mata secundária (BJ01, BJ02 e BJ03). Os parâmetros faunísticos foram comparados entre os
tipos de vegetação, aplicando a análise estatística adequada.
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TABELA 43: Indicadores ecológicos da mastofauna da PCH Bom Jesus por fitofisionomia,
campanhas chuvosa e seca.

Indicadores

BJ01 (Pasto +
Mata
secundária)

BJ02 (Pasto +
mata
secundária)

BJ03 (Pasto +
mata
secundária)

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca
Riqueza
2
5
2
3
7
6
Abundância
2
9
2
12
8
34
Shannon (H')
0,69
1,52
0,69
0,82
1,91
1,38

BJControle (Mata
secundária)
Chuvosa
8
17
1,84

Seca
10
29
1,86

TABELA 44: Frequencia de ocorrência (%) Pasto + mata secundária (BJ01, BJ02 e BJ03) da
mastofauna da PCH Bom Jesus por fitofisionomia, campanhas chuvosa e seca.
Táxon
Akodon cursor
Anoura caudifer
Anoura geoffroyi
Artibeus lituratus
Artibeus planirostris
Callithrix geoffroy
Callithrix jaccus
Carollia perspicillata
Desmodus rotundus
Didelphis aurita
Glossophaga soricina
Gracilinanus agilis
Hydrochaeris hydrochaeris
Lontra longicaudis
Micronycteris sp.
Nectomys squamipes
Phillander frenatus
Phyllostomus discolor
Phyllostomus hastatus
Platyrrhinus lineatus
Sturnira lilium
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FO (%)
Chuvosa
Seca
25
25
25
25
25
33
25
33
67
100
100
25
33
25
25
67
75
67
25
25
25
33
33
33
25
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TABELA 45: Similaridade entre os pontos de amostragem na fitofisionomia Pasto + mata
secundária (BJ01, BJ02 e BJ03).
Pontos de amostragem

Similaridade (Cj)
Chuvosa

Seca

BJ01 x BJ02

1

0,8

BJ01 x BJ03

0

0,5

BJ02 X BJ03

0

0

TABELA 46: Indicadores ecológicos entre as fitofisionomia Pasto + mata secundária (BJ01, BJ02
e BJ03) e Mata secundária (BJControle).
Pontos de amostragem
Pasto + mata secundária x Mata secundária
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Similaridade (Cj)
Chuvosa

Seca

0,13

0,34
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FIGURA 48: Riqueza acumulada por amostragem (curva do coletor) considerando todos os
amostradores e fitofisionomias.
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FIGURA 49: Alguns rastros e mamíferos registrados: A) Pegadas de Capivara (Hydrochoerus
hydrochaeris); B) Fezes de Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris); C) Fezes de Lontra (Lontra
longicaudis); D) Toca de Tatu (Dasypus sp.). Campanha chuvosa.

FIGURA 50: Captura de um Philander frenatus com a armadilha Tomahawk. Campanha
chuvosa.
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FIGURA 51: Captura de Gracilinanus agilis (cuiquinha) com armadilhas de queda. Campanha
chuvosa.

FIGURA 52: Armadilhas Sherman instaladas em árvores. Campanha chuvosa.
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FIGURA 53: Akodon cursor (rato do mato). Campanha seca.

FIGURA 54: Didelphis aurita (gambá). Campanha seca.
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FIGURA 55: Captura de uma fêmea de Philander frenatus com filhotes no marsúpio, indicando
o período reprodutivo da espécie. Campanha chuvosa.
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FIGURA 56: Detalhes da pesagem de espécimes durante os trabalhos de campo com
dinamômetros. Campanha chuvosa.

FIGURA 57: Redes de neblina para captura de morcegos. Campanha chuvosa.
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FIGURA 58: Alguns morcegos capturados: A) Phyllostomus hastatus (vampiro-vermelho); B)
Plathyrrhinus lineatus (morcego-riscado); C) Desmodus rotundos (morcego-vampiro); D)
Micronycteris microtis (morcego-de-topete); E) Micronycteris sp. (campanha seca); F)
Phyllostomus discolor (morcego). Campanha chuvosa.
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5.3.1.4.4 DÍPTEROS
5.3.1.4.4.1 Área de Influência Indireta (AII)
Dentro da riquíssima fauna existente na Mata Atlântica, algumas espécies são endêmicas e
são, normalmente, representadas nesta categoria por espécies de mamíferos, aves e répteis.
No caso de insetos, o endemismo é um fenômeno menos recorrente, como é o caso da
maioria das espécies de Diptera Muscomorpha existente na Região Neotropical. Este fato é
possivelmente atribuído à grande capacidade dispersora e facilidade de adaptação a diversos
habitat, além da ampla diversificação de substratos alimentares e de oviposição.
Os dípteros de uma forma geral possuem grande importância sob os aspectos ecológicos e
médico-sanitário, pois dentro de suas duas Sub-Ordens (Nematocera e Brachycera) englobam
espécies frutívoras, hematófagas, saprófagas e necro-biontófagas. Devido a esta diversificação
dos hábitos alimentares tornam-se disseminadores de uma infinidade de patógenos como:
bactérias, vírus, protozoários e vermes. Podem também ser responsáveis pela produção de
miíases em humanos e animais.
Porém, apresentam também aspectos positivos relacionados à polinização e a decomposição
da matéria orgânica na natureza. Muitas espécies são citadas na literatura como insetos de
importância forense, principalmente os califorídeos, que são as moscas popularmente
conhecidas como varejeiras.
Este fato se relaciona principalmente ao auxílio da estimativa do intervalo pós-morte (IPM)
para investigações criminais que estes insetos podem fornecer, através do conhecimento de
sua biologia (OLIVEIRA-COSTA, 2008). Algumas espécies também podem ser consideradas
indicadoras da qualidade ambiental, devido a sua estreita relação com micro-habitat
específicos, desta forma existe uma classificação com relação ao ambiente que ocupam, tais
como: espécies sinantrópicas (íntima associação a ambientes urbanos), hemissinantrópicas
(ambientes intermediários e/ou rurais) e assinantrópicas (associadas a ambientes de mata).
Assim, quando ocorre o deslocamento de espécies classificadas como sinantrópicas para
ambientes de mata conservada, podemos indicar que tal local está sofrendo impacto
ambiental sob ação antrópica.
Devido aos poucos trabalhos encontrados na literatura específica para a região norte
fluminente, fez-se necessária a extrapolação da pesquisa bibliográfica para o estado do Rio de
Janeiro, enfatizando-se principalmente levantamentos em áreas de mata conservadas e
fragmentadas, já que o grupo em questão possui grande capacidade dispersora, diversificação
de hábitos alimentares e substratos de oviposição, o que torna possível e provável suas
observações nas áreas de influência. A tabela a seguir representa as espécies registradas na
literatura para a Ordem Diptera na Área de Influência Indireta.
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TABELA 47: Lista das espécies de Diptera registrados na Área de Influência Indireta do
empreendimento.
TÁXON

REFERÊNCIA

ORDEM DIPTERA
Subordem Brachycera
Família Calliphoridae
Chrysomya albiceps
Chrysomya megacephala
Chrysomya putoria

1, 2, 3, 4, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
1, 2, 3, 4, 7, 8

Cochliomyia macellaria

1, 2, 4, 7, 8

Hemilucilia segmentaria

1, 2, 4, 7

Hemilucilia semidiaphana
Hemilucilia flavifacies

1, 2, 3, 4, 7, 8
5

Lucilia cuprina

1, 2, 5, 8

Lucilia eximia

2, 3, 4, 5, 7, 8

Lucilia sericata

3, 4

Lucilia pseudolyrcea

4

Chloroprocta idioidea

3, 4, 7

Eumesembrinella sp.

3

Eumesembrinella pauciseta

4

Mesembrinella sp.

4

Mesembrinella bellardiana

3

Laneella nigripes

4

Família Muscidae
Atherigona orientalis
Musca domestica
Ophyra sp.
Ophyra aenescens
Ophyra chalcogaster

5, 6, 7, 9
5, 6, 9
5, 6
5, 6, 7, 9
7, 9

Ophyra solitaria

7

Ophyra albuquerquei

9

Synthesiomyia nudiseta

5, 6, 7, 9

Morellia flavicornis

5

Cyrtoneuropsis fuscicosta

7

Cyrtoneuropsis gemina

7

Neomuscina pictipennis

7

Biopyrellia bipuncta

9

Brontaea normata

9
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TÁXON

REFERÊNCIA

Brontaea sp.

9

Cyrtoneurina sp.

9

Cyrtoneuropsis conspersa

9

Graphomya maculata

9

Limnophora deleta

9

Morelia couriae

9

Morelia humeralis

9

Morelia ochricornis

9

Myospila pallidicornis

9

Neomuscina sp. 1

9

Neomuscina sp. 2

9

Família Sarcophagidae
Peckia chrysostoma

5, 6, 7

Peckia (Pattonella) intermutans

7, 9

Peckia (Peckia) chrysostoma

7, 9

Peckia (Euboettcheria) collusor

5, 6, 9

Peckiamyia abnormalis

7

Oxysarcodexia thornax

6, 7, 9

Oxysarcodexia diana

6, 7, 9

Oxysarcodexia fluminensis

6, 7, 9

Oxysarcodexia xantossoma

6, 7, 9

Oxysarcodexia major

6

Oxysarcodexia augusta

6

Oxysarcodexia culminiforceps

6, 7

Oxysarcodexia modesta

6, 9

Oxysarcodexia intona

6, 9

Oxysarcodexia admixta

6

Oxysarcodexia amorosa

6, 7, 9

Oxysarcodexia timida

7, 9

Oxysarcodexia avuncula

9

Oxysarcodexia parva

9

Oxysarcodexia simplicoides

9

Oxyvinia excisa

5

Sarcodexia lambens

6, 7, 9

Sarcodexia innota

5

Sarcodexia occidua

7

Sarcofahrtiopsi cuneata
Sarconeiva fimbriata
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Sarcophagula canuta

7

Sarcophagula sp.

6

Sarcophagula occidua

5

Sarcophaga (Bercaea) africa

9

Sarcophaga (Liopygia) ruficornis

9

Pattonella intermutans

6

Ravinia belforti

5, 6, 7, 9

Liophygia ruficornis

6

Lipoptilocnema sp.

6

Lipoptilocnema crispula

7

Berceae cruentata

6

Helicobia sp.

6

Helicobia morionella

7

Helicobia pilipleura

7

Helicobia rapax

7

Helicobia terminalis

6

Helicobia aurescens

9

Helicobia pilipleura

9

Tytanogripa (Cucullomyia) larvicida

9

Tricharea (Sarcophagula) occidua

9

Família Faniidae

7

Euryomma carioca

7

Fannia canicularis

7

Fannia flavicincta

7, 9

Fannia penicilaris

7

Fannia pusio

7, 9

Fannia snyderi

7

Fannia tumidifemur

7

Subordem Nematocera
Família Psychodidae
Lutzomyia edwardsi

10

Lutzomyia shannoni

10

Lutzomyia barrettoi

10

Lutzomyia intermedia

10

Lutzomyia whitmani

10

Lutzomyia ayrozai

10

Lutzomyia hirsuta

10

Lutzomyia monticola

10
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Lutzomyia longipalpis

10

Brumptomyia guimaraesi

10

Família Cecidomyiidae

11

Lopesia brasiliensis

11

Legendas: Referências – (1) Espécies registradas no período entre 2000 e 2001 em uma área de Reflorestamento
em Nova Iguaçu (RODRIGUES-GUIMARÃES et al., 2004); (2) Espécies coletadas no período entre 2003 e 2004 no
Campus do Valonguinho - UFF, Niterói (d’ALMEIDA & FRAGA, 2007); (3) Espécies coletadas no período de 2001 a
2002 na ReBio – Tinguá, Nova Iguaçu, RJ (MARINHO et al., 2006); (4) Espécies coletadas no período de 2002 a 2004
na ReBio – Tinguá, Nova Iguaçu, RJ (MELLO et al., 2007); (5) Espécies coletadas em três áreas: urbana (Ilha do
Governador, RJ), rural (Campus da UFRRJ - Seropédica) e mata (Floresta da Tijuca) (d’ALMEIDA & ALMEIDA, 1998);
(6) Dípteros (Sarcophagidae e Muscidae) coletados no Rio-Zoo entre o período de 1993 e 1994 (OLIVEIRA et al.,
2002); (7) Levantamento de dípteros (Faniidae, Calliphoridae, Sarcophagidae) coletados em um fragmento de mata
na Ilha do Governador no período entre 2001 e 2002 (LEANDRO & D’ALMEIDA, 2005); (8) Califorídeos coletados em
três áreas: rural, urbana e mata no município de Paracambi (MELLO et al., 2004); (9) Novos registros de dípteros
caliptrados coletados em carcaça animal nos campus da FIOCRUZ, RJ (BARBOSA et al., 2009); (10) Espécies coletadas
no período de 1996 a 1998 na Reserva Poço das Antas, Silva Jardim, RJ (SOUZA et al., 2001); (11) Descrição da pupa
do díptero Lopesia brasiliensis (MALA, 2007).

5.3.1.4.4.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
5.3.1.4.4.2.1 Metodologia de Coleta
Para a coleta de dípteros foram utilizadas como isca peixe em estágio de putrefação avançado
(aproximadamente 250 g/ armadilha). Esta isca foi colocada no interior de armadilhas
confeccionadas com garrafas tipo “pet”, adaptadas de FERREIRA (1978) (FIGURA 59).

FIGURA 59: Esquema da armadilha, adaptada do modelo proposto por FERREIRA (1978). 1- fios
de arame ou nylon; 2- Garrafa ”pet” sem o fundo, encaixada na tampa do pote plástico (parte
inferior da garrafa pet); 3- parte superior de uma garrafa ”pet”; 4- recipiente plástico para a
isca; 5- orifício no pote plástico para a entrada das moscas e saída do odor.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 143

Foram utilizadas duas armadilhas em cada fragmento. As armadilhas ficaram dispostas em
árvores a uma altura de 1,5 m do solo e distanciadas entre elas aproximadamente 20m. Ao
final de 48 h de exposição no campo, os dípteros foram coletados e as armedilhas foram
retiradas dos fragmentos correspondentes. Os dípteros coletados foram sacrificados em
temperatura abaixo de 0°C e conservados em álcool 70%, para posterior identificação.
5.3.1.4.4.2.2 Resultados
Durante a campanha chuvosa, nos quatro fragmentos amostrados ao longo da Área de
Influência Direta foram registradas 380 espécimes de dípteros caliptrados, pertencentes às
famílias: Calliphoridae (77), Muscidae (202), Sarcophagidae (101). Na campanha seca
Na campanha seca, porém, nos quatro pontos amostrados ao longo da área de influência
direta foram registradas um número de especimens inferior ao da primeira campanha. Foram
coletados somente 54 exemplares de dípteros muscóides, pertencentes as seguintes famílias
caliptradas: Sarcophagidae (22,2%) e Calliphoridae (3,7%). Com acréscimo de uma família da
seção Aschisa: Phoridae (5,5%). Os dípteros restantes coletados pertenceram a seção
acalyptratae: Ulidiidae (14,8%), Lauxanidae (16,7%), Conopidae (1,85%), Sepsidae (3,7),
Drosophilidae (31,5%). Tais dípteros acaliptrados foram os mais representativos,
diferentemente da campanha anterior em que se destacaram os dípteros caliptrados. Os
indivíduos pertencentes a seção Acalyptratae não puderam ser identificados em nível de
espécie devido à dificuldade de identificação e carência de especialistas neste grupo, com
exceção de Drosophilidae.
As espécies de moscas sinantrópicas normalmente apresentam um elevado grau de
disseminação de agentes patogênicos, por habitarem normalmente locais contaminados pelos
dejetos produzidos pelo homem. Além de estas moscas serem transmissoras e causadoras de
uma infinidade de enteropatias parasitárias, podem também se desenvolver em tecido vivo ou
necrosado de homens e animais, causando o que se denomina de miíases. Adicionalmente
foram identificadas duas famílias de dípteros acaliptrados (Ulidiidae e Syrphidae).
Diferentemente da primeira campanha, onde as famílias coletadas foram observadas em todos
os pontos de amostragem (Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae e Ulidiidae), nesta segunda
campanha não houve nenhuma família que fosse registrada em todos os pontos
simultaneamento. A família mais abundante foi Drosophilidae (31,5%) sendo registrada nos
pontos BJ01 e BJctr, seguida por Sarcophagidae (22,2%), encontrada nos três pontos de coleta,
com exceção do ponto BJ03.
Na campanha chuvosa, a família mais abundante foi Ulidiidae, e a segunda foi a Muscidae, com
espécies encontradas em todos os pontos de amostragem. As famílias Calliphoridae e
Sarcophagidae também foram registradas em todos os fragmentos. Os Muscidae são
encontrados em todas as regiões biogeográficas do mundo, com mais de 4.000 espécies.
Na região Neotropical são conhecidos 87 gêneros e 796 espécies (CARVALHO et al. 1993). O
segmento apical das suas antenas é plumoso e a sua porção basal é lisa. Os adultos podem ser
predadores, hematófagos, detritívoros ou alimentar-se de numerosos tipos de plantas ou
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animais. Podem ser atraídos por várias substâncias incluindo açúcares, doces e sangue. As
larvas aparecem em vários habitats, incluindo vegetação ou animais em decomposição.
Dentro os sarcofagídeos foram registrados Sarcodexia lambens e Oxysarcodexia thornax, estas
são espécies sinantrópicas (ou seja, que apresentam íntima associação com ambientes
antropizados).
As espécies de moscas sinantrópicas normalmente apresentam um elevado grau de
disseminação de agentes patogênicos, por habitarem normalmente locais contaminados pelos
dejetos produzidos pelo homem. Além destas moscas serem transmissoras e causadoras de
uma infinidade de enteropatias parasitárias, podem também se desenvolver em tecido vivo ou
necrosado de homens e animais, causando o que se denomina de miíases.
Com relação aos dípteros coletados, a maioria são frequentemente citados na literatura como
sinatrópicos, ou seja aqueles em que apresentam íntima associação com seres humanos.
visitando frequentemente lixos e dejetos deixados pela atividade humana. Na primeira
campanha entre os sarcofagídeos foram registrados Sarcodexia lambens e Oxysarcodexia
thornax, espécies sinantrópicas (ou seja, que apresentam íntima associação com ambientes
antropizados). Na segunda campanha, porém, foi coletada entre os sarcofagídeos somente
Oxysarcodexia sp., e entre os califorídeos Chloroprocta idioidea, espécies também
consideradas sinantrópicas. Não foi observada nenhuma espécie carcaterizada como
assinantrópica, ou seja, encontrada somente em ambiente florestal. Sendo assim, considera-se
a área de coleta bem antropizada.
As espécies de moscas sinantrópicas normalmente apresentam um elevado grau de
disseminação de agentes patogênicos, por habitarem normalmente locais contaminados pelos
dejetos produzidos pelo homem. além destas moscas serem transmissoras e causadoras de
uma infinidade de enteropatias parasitárias, podem também se desenvolver em tecido vivo ou
necrosado de homens e animais, causando o que se denomina de miíases.
Na campanha chuvosa o ponto que apresentou a maior abundância de espécimes foi o
BJControle, seguido pelo fragmento BJ01, BJ02 e BJ03.

300
250
200
150
100
50
0
BJ01

BJ02

BJ03

BJC

FIGURA 60: Abundância de espécimes de dípteros coletados nos quatro pontos da área de
influência direta do empreendimento na campanha chuvosa.
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Na campanha seca a ordem das abundâncias permaneceram as mesmas entre os pontos, ou
seja, a maior abundância de espécimes foi o BJControle, seguido pelo fragmento BJ01, BJ02 e
BJ03, embora com números mais reduzidos que na campanha anterior.

FIGURA 61: Abundância de espécimes de dípteros coletados nos quatro pontos da área de
influência direta do empreendimento na campanha seca.

Ponto BJ01 – Bom Jesus do Itabapoana
Na campanha chuvosa este foi o segundo ponto com maior número de exemplares, sendo
coletados um total de 176 indivíduos, distribuídos em quatro famílias: Ulidiidae,
Sarcophagidae, Calliphoridae e Muscidae.
Na campanha seca, porém, foram coletados neste ponto somente 15 exemplares de dípteros,
pertencentes a quatro famílias: Ulidiidae (n= 2, Fr= 25%, Ft= 3,7%)., Drosophilidae (n= 11, Fr=
64,7%, Ft= 20,4%), Conopidae (n= 1, Fr= 100%, Ft= 1,8%) e Sarcophagidae (n= 1, Fr= 8,3%, Ft=
1,85%).
Dentre estas famílias foi possível identificar em nível de gênero e espécie Drosophila sp. (n= 5,
Fr= 62,5%, Ft= 9,3%), Drosophila melanogaster (n= 6, Fr= 67%, Ft= 11%), Oxysarcodexia sp. (n=
1, Fr= 11,1%, Ft= 1,8%).

Ponto BJ02 – Bom Jesus do Norte
Na campanha chuvosa foi registrado neste ponto um total de 140 indivíduos, distribuídos em
cinco famílias: Ulidiidae, Syrphidae, Calliphoridae, Muscidae e Sarcophagidae.
Na campanha seca este ponto foi o menos representativo tanto em número de individuos
quanto em diversidade. Foi coletado uma única família de Sarcophagidae (n= 3, Ft= 5,55%),
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sendo identificados dois exemplares, os quais pertenciam a Oxysarcodexia sp. (n= 2, Fr= 22,3%,
Ft= 3,7%).

Ponto BJ03 - Bom Jesus do Itabapoana
Na campanha chuvosa este ponto foi o com menor número de exemplares coletados, um total
de 77 indivíduos, distribuídos nas mesmas cinco famílias: Ulidiidae, Syrphidae, Calliphoridae,
Muscidae e Sarcophagidae.
Na campanha seca foram coletados neste ponto somente quatro exemplares de dípteros
pertencentes às famílias Ulidiidae (n= 1, Fr= 12,5%, Ft= 1,8%), Sepsidae (n= 2, Fr=100%, Ft=
3,7%) e Calliphoridae (n= 1, Fr= 50%, Ft= 1,85%) (Tabela xx). Foi identificado em nível de
espécie somente Chloroprocta idioidea (n= 1, Fr= 50%, Ft= 1,85%), pertencente a família
Calliphoridae.

Ponto BJTCONTROLE – Bom Jesus do Norte
Na campanha chuvosa este foi o ponto com maior número de exemplares, sendo coletados um
total de 290 indivíduos, distribuídos nas famílias: Ulidiidae, Syrphidae, Calliphoridae, Muscidae
e Sarcophagidae.
Assim como na campanha chuvosa este ponto permaneceu sendo o mais abundante em
número de famílias (n= 6) e espécimens (n=32). Foram coletados as seguintes famílias:
Ulidiidae (n=5, Fr= 62,5%, Ft=9,3%), Drosophlidae (n= 6, Fr=35,3%, Ft= 11%), Phoridae (n= 3,
Fr=100%, Ft=5,5%), Lauxaniidae (n= 9, Fr=100%, Ft=16,7%), Sarcophagidae (n= 8, Fr=67%, Ft=
14,8%) e Callihoridae (n= 1, Fr= 50%, Ft= 1,85%).
Os únicos exemplares identificados em nível de gênero e espécie foram: Neogriphoneura sp.
(Lauxaniidae) (n= 9, Fr= 100%, Ft= 17%), Drosophila sp. (Drosophilidae) (n= 3, Fr= 37,5%, Ft=
5,6%), Drosophila melanogaster (Drosophilidae) (n=3, Fr=33,3%, Ft= 5,6%), Oxysarcodexia sp.
(n= 6, Fr= 67%, Ft= 11%), Chloroprocta idioidea (Calliphoridae) (n= 1, Fr= 50%, Ft= 1,85%).
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TABELA 48: Dípteros da PCH Bom Jesus por fitofisionomia, campanhas chuvosa e seca.
BJ01
Táxon

BJ02

BJ03

BJControle

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca

DIPTERA
SUB-ORDEM BRACHYCERA
Calliphoridae

CA

CA

CA

Muscidae

CA

Sarcophagidae

CA

CA
CA

CA

CA

Oxysarcodexia sp.
Sarcodexia lambens

CA

CA

Chloroprocta idioidea

Oxysarcodexia thornax

CA

CA
CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA
CA

CA

CA
CA

CA
CA

CA
CA
CA

Phoridae
Drosophilidae

CA

CA

Drosophila sp.

CA

CA

Drosophila melanogaster

CA

CA

Ulidiidae

CA

CA

CA
CA

Syrphidae

CA

CA
CA

CA

CA
CA

CA

Lauxanidae

CA

Neogriphoneura sp.

CA

Conopidae

CA

Sepsidae

CA
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5.3.1.4.4.2.3 Indicadores ecológicos e análises estatísticas
Foi estimada a riqueza, abundância, frequência dos táxons, índices de diversidade e
similaridade, dentro e entre os tipos fitofisionômicos - Mata secundária (BJControle) e Pasto +
mata secundária (BJ01, BJ02 e BJ03). Os parâmetros faunísticos foram comparados entre os
tipos de vegetação, aplicando a análise estatística adequada.
TABELA 49: Indicadores ecológicos dos dípteros da PCH Bom Jesus por fitofisionomia,
campanhas chuvosa e seca.
BJ01 (Mata
secundária)

Táxon

BJ02 (Pasto +
mata
secundária)

BJ03 (Pasto +
mata
secundária)

BJControle
(Mata
secundária)

Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca Chuvosa Seca

4

8

5

3

5

3

5

11

Abundância

176

16

140

3

77

5

290

30

Shannon H’

1,12

1,02

1,42

1

1,45

1,05

1,34

1,15

Riqueza

Mata secundária
(ST01 e
STControle)
Chuvosa
Seca

Nome científico

Pasto + mata
secundária (ST02
e ST03)
Chuvosa Seca

Família Calliphoridae

100

50

100

100

Família Muscidae

100

50

100

25

Família Sarcophagidae

100

100

100

50

Família Syrphidae

66,6

25

66,6

50

Família Ulidiidae

100

100

100

100

TABELA 50: Similaridade entre os pontos de amostragem na fitofisionomia Pasto + mata
secundária (BJ01, BJ02 e BJ03).
Pontos de amostragem

Similaridade (Cj)
Chuvosa

Seca

BJ01 x BJ02

0,88

0,5

BJ01 x BJ03

1

1

BJ02 X BJ03

0,88

0,5

TABELA 51: Similaridade entre os pontos de amostragem na fitofisionomia Pasto + mata
secundária (BJ01, BJ02 e BJ03).
Pontos de amostragem
Pasto + mata secundária x Mata secundária
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Chuvosa
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1

0,84
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BJ01 foi o segundo fragmento com maior número de exemplares, sendo coletados um total de
176 indivíduos, distribuídos em quatro famílias: Ulidiidae, Sarcophagidae, Calliphoridae e
Muscidae. Em BJ02 foi registrado um total de 140 indivíduos, distribuídos em cinco famílias:
Ulidiidae, Syrphidae, Calliphoridae, Muscidae e Sarcophagidae.
BJ03 foi o fragmento com menor número de exemplares, um total de 77 indivíduos,
distribuídos nas mesmas cinco famílias: Ulidiidae, Syrphidae, Calliphoridae, Muscidae e
Sarcophagidae. BJControle foi o fragmento com maior número de exemplares, sendo
coletados um total de 290 indivíduos, distribuídos nas mesmas cinco famílias: Ulidiidae,
Syrphidae, Calliphoridae, Muscidae e Sarcophagidae.
5.3.1.4.4.2.4 Fauna Ameaçada de extinção
Até o momento não há registro de nenhuma espécie da ordem Diptera oficialmente
catalogada no quadro de espécies ameaçadas de extinção (IBAMA, Portaria nº 1.522 de
19/12/89), nem tão pouco no livro vermelho de espécies ameadas de extinção.
5.3.1.4.4.2.5 Fauna Endêmica da Mata Atlântica
Não há registro de fauna endêmica de dípteros identificada.
5.3.1.4.4.2.6 Espécies vetores e hospedeiras de doenças
Em razão do hábito alimentar hematófago, ampla distribuição e contato com seres humanos, a
ordem Diptera é o principal grupo envolvido na transmissão de doenças. Alguns deles podem
ser considerados atualmente raros na região, principalmente pela ausência de cobertura
vegetal e urbanização, mas se inclui na área de possível ocorrência biogeográfica ou histórica.
Podemos citar:
Aedes aegypti: É o transmissor da Febre Amarela e Dengue. Para se procriar procura
recipientes artificiais que se enchem de água de chuvas quando abandonados a céu aberto,
como caixas d'água, pneus, latas, vasos, piscinas e aquários abandonados etc. Cada fêmea
produz de 70 a 150 ovos e seu ciclo evolutivo dura de 11 a 18 dias, e o adulto chega a viver 154
dias.
Aedes albopictus: Ainda não se sabe a sua capacidade de transmissão, mas devido a sua
facilidade de adaptação em ambientes rurais, urbanos e peri-urbanos, supõe-se que ele seja
capaz de combinar a forma urbana e silvestre da Febre Amarela, no continente americano.
Aedes scapularis: Esse mosquito já foi apontado como possível veiculador da parasitose
microfilaremia bancroftiana na década de 1950 e também foi associado a um surto de
encefalite, de incidência epidêmica entre os anos de 1975 e 1977.
Anopheles: Transmissor da Malária, causada por um protozoário (o Plasmodium). O anofelino
mais importante no Brasil é o Anopheles darlingi, por ser aqui o principal vetor da malária, isso
se deve a sua grande domesticidade e preferência pelo sangue humano. Em regiões onde o
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Anopheles darlingi inexiste ou é raro, a transmissão da malária pode acontecer através do
Anopheles aquasalis ou o Anopheles albitarsis.
Culex: Conhecido como "pernilongo comum", esse mosquito é o principal vetor da filariose
humana, conhecida também como elefantíase.
Haemagogus: Veiculador do vírus da febre amarela no ambiente florestal, caracterizando-se
primariamente então, como uma zoonose (macaco-mosquito-macaco), podendo infectar
pessoas que em meio a mata sem a necessária proteção vacinal, constituindo-se na forma
silvestre da doença.
Mansonia: Infectados com filárias chamadas Wuchereria bancrofti (no Brasil, pois há outras
espécies de filárias). Esses "vermes" causam a filariose linfática humana que é uma doença
grave, também conhecida como elefantíase em uma das manifestações em sua fase crônica.
Flebotomíneo: Transmissores da Leishmaniose Tegumentar Americana e Leishmaniose
Visceral. São pertencentes a família Psychodidae e subfamília Phlebotominae, conhecidos
popularmente como: mosquito-palha, birigui, tauíra, cangalha entre outros nomes.

FIGURA 62: Armadilhas para captura de dípteros.

A
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FIGURA 63: Triagem, identificação e conservação dos dípteros adultos capturados.
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5.3.1.4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As espécies da mastofauna, avifauna, herpetofauna e dipterofauna encontradas na área de
influência direta da PCH Bom Jesus são comuns da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro,
típicas de formações florestais secundárias, a maioria delas tolerantes a ambientes
antropizados, como fazendas, sítios e centros urbanos. Foram registradas muitas espécies
comuns deste bioma e apenas uma espécie ameaçada de extinção: o papagaio-chuá Amazona
rodochoryta.
De uma forma geral, considerando todos os grupos estudados, o local de coleta onde foi
observada maior riqueza, abundância e diversidade da AID foi o BJControle, em razão da maior
cobertura vegetal encontrada neste local.
Os impactos ambientais (principalmente alteração dos habitats naturais) causados por anos de
exploração da atividade agropecuária nas florestas secundárias do vale do rio Itabapoana
limitam a ocorrência das espécies da fauna terrestre. Animais de maior porte, como grandes
mamíferos, em geral demandam de habitats maiores e com melhor estado de conservação dos
fragmentos florestais.
Os principais representantes da herpetofauna registrados na AID da PCH Bom Jesus são sapos
e rãs, juntamente com serpentes e lagartos. Todas as espécies são comuns da Mata Atlântica e
possuem alta tolerância a presença humana. Podemos citar os sapos e pererecas do gênero
Hypsiboas, Rhinella crucifer, R. granulosa, Scinax alter e S. trapicheiroi; as rãs Leptodactylus
latrans, Physalaemus marmoratus e Thoropa miliaris. Entre os répteis estão a jibóia Boa
constrictor, o teiú Tupinambis merianae e a cobra-cipó Philodrias olfersii.
As espécies de aves são comuns deste trecho da Mata Atlântica, e são muito influenciadas
pelos sítios e fazendas da região, onde podem ser encontradas muitas árvores exóticas
frutíferas. Entre eles estão principalmente os passeriformes, que podemos citar joão-de-barro
Furnarius rufus, joão-de-pau Phacellodomus rufifrons, teque-teque Todirostrum
poliocephalum, lavadeira-mascarada Fluvicola nengeta, bentevizinho-de-penacho-vermelho
Myiozetetes similis, bem-te-vi Pitangus sulphuratus, suiriri Tyrannus melancholicus, sabiálaranjeira Turdus rufiventris, sanhaçu-cinzento Tangara sayaca, canário-da-terra-verdadeiro
Sicalis flaveola, etc., muitos comuns no campo e até mesmo nas cidades.
Outras aves que merecem destaque são os Psittaciformes: periquitão-maracanã Aratinga
leucophthalma, maracanã-verdadeira Primolius maracanã, e o ameaçado de extinção
papagaio-chauá Amazona rhodocorytha. Os principais predadores são os Accipitriformes como
o gavião-carijó Rupornis magnirostris; e da ordem Falconiformes, como o caracará Caracara
plancus e carrapateiro Milvago chimachima.
Algumas estão diretamente associadas aos ambientes aquáticos como o biguá Phalacrocorax
brasilianus, o martim-pescador-grande Megaceryle torquata e martim-pescador-pequeno
Chloroceryle americana. Outras espécies também são comuns como anu-preto Crotophaga
ani, anu-branco Guira guira, quero-quero Vanellus chilensis, coruja-buraqueira Athene
cunicularia, andorinha-pequena-de-casa Pygochelidon cyanoleuca, comuns em ambientes
abertos como pastos, fazendas e sítios.
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Os mamíferos também são comuns da Mata Atlântica, muito bem adaptados à presença
humana. A pouca cobertura vegetal da região, resultado de anos de exploração econômica
agropecuária é um forte fator limitante a presença deste grupo da fauna terrestre. Podemos
citar os pequenos mamíferos gambá-de-orelha-preta Didelphis aurita e a cuíca Philander
frenatus; e os ratos Nectomys squamipes e Akodon cursor.
O maior mamífero registrado foi a capivara Hydrochaeris hydrochaeris, sempre associada ao
ambiente aquático. Também foram identificados registros de lontras Lontra longicaudis.
Destaque para os micos calitriquídeos observados: Callithrix jaccus e C. geoffroy.
Os morcegos também são comuns da Mata Atlântica, muitas vezes comuns em ambientes
antropizados, como residências, currais etc. Podemos citar Carollia perspicillata, Sturnira
lilium, Artibeus lituratus, A. fimbriatus, A. planirostris, Anoura caudifer, A. geoffroyi, Desmodus
rotundus, Glossophaga soricina e Micronycteris sp.
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5.3.2 ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS
5.3.2.1 FAUNA e FLORA AQUÁTICA
Foi realizado um levantamento das comunidades aquáticas (macrófitas, fitoplâncton,
zooplâncton, ictioplâncton, ictiofauna e invertebrados bentônicos), indicando as espécies
consideradas endêmicas da área ou bacia.
O levantamento da fauna presente na Área de Influência Indireta (AII) foi descrita com base
em dados secundários, consulta a artigos científicos, livros, teses, dissertações e relatórios
técnicos sobre os grupos faunísticos abordados neste Levantamento; presentes na bacia do
Itabapoana, entre a UHE Rosal e a PCH Pedra do Garrafão.
No Volume V está apresentado o prognóstico do efeito do empreendimento sobre as
comunidades aquáticas, assim como a disucussão acerca da instalação dos mecanismos de
transposição dos peixes.
Os indicadores bióticos citados no quadro abaixo serão posteriormente utilizados para
monitorar as comunidades aquáticas da AID e ADA citadas, com a justificativa de que a
variação dos indicadores ecológicos selecionados pode indicar alterações ambientais.

TABELA 52: Indicadores ecológicos das comunidades aquáticas na AID da PCH Bom Jesus, no
rio Itabapoana.
Comunidade aquática

Indicadores

Macrófitas

Composição de espécies, biomassa e área de
ocupação, especialmente de espécies daninhas e
Mourera aspera, presente em áreas de corredeira.

Fitoplancton e
zooplancton

Riqueza e densidade das espécies.

Comunidade bentônica

Riqueza e densidade das espécies e aparecimento de
espécies hospedeiras de doenças, como insetos e
moluscos.

Ictioplâncton
Ictiofauna

Riqueza e densidade das espécies.
Riqueza, abundância e diversidade das espécies,
captura espécies ameaçadas de extinção ou endêmicas
da bacia.

Foi considerada, para a escolha das estações de amostragem do ecossistema aquático, a
variabilidade de biótopos existentes na área, como por exemplo, corredeiras, margens e
remansos do rio Itabapoana e seus afluentes. Foi realizado:
a)1 estação na área de inundação;
b)2 estações no rio Itabapoana, a montante da área de inundação;
c)3 estações no rio Itabapoana, a jusante do eixo;
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Os pontos de amostragem da biota aquática e da qualidade de água superficial são
coincidentes. Foram escolhidos seis locais ou pontos de amostragem para os grupos aquáticos
abordados neste estudo, e o ponto BJ06 foi considerado controle. Estão apresentadas na
tabela a seguir e no mapa de pontos de amostragem da biota aquática, limnologia e qualidade
de água.
Conforme Mapa de Pontos de Amostragem para os Estudos da Biota Aquática Limnologia e
Qualidade de Água, os pontos BJ01 e BJ02 encontram-se a montante da área projetada para o
muro-ala e o reservatório. Neste trecho a correnteza pode ser considerada moderada. O BJ03
foi alocada na área projetada para o futuro reservatório e também apresenta corrente
moderada. O BJ04 se encontra no trecho de vazão reduzida, que corresponde a um ambiente
de corredeira, e o BJ05 foi alocado na área de remanso situada a jusante da Casa de Força. Por
fim o ponto BJ06, o ponto controle, está fora da ADA do empreendimento, a jusante do ponto
BJ05, e apresenta corrente moderada.
TABELA 53: Pontos de amostragem das comunidades aquáticas na AID da PCH Bom Jesus, RJ/
ES.
Ponto de coleta

Biótopo

Coordenadas (UTM-SAD69)

BJ01

Corrente moderada

218.325

7.661.505

BJ02

Corrente moderada

218.641

7.661.397

BJ03

Corrente moderada

218.783

7.661.334

BJ04

Corredeira

219.129

7.661.343

BJ05

Remanso

218.847

7.662.022

BJ06 (controle)

Corrente moderada

219.555

7.662.361

As coletas foram realizadas de acordo com a Instrução Normativa nº 146, de janeiro de 2007. A
instituição destinada a receber os exemplares coletados é a Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) - Museu Nacional - conforme carta de interesse em anexo.
Os dados referentes aos ecossistemas aquáticos foram obtidos durante um ano, com
amostragens realizadas nos meses de janeiro de 2011, contemplando o período chuvoso, e
julho e agosto de 2011, contemplando o período hidrológicos de seca.
Foram avaliados, para as comunidades aquáticas, os indicadores ecológicos:
Densidade: número de indivíduos/ área amostral.
Riqueza: número de espécies.
Diversidade: o índice de Shannon é apropriado para amostras aleatórias de espécies de uma
comunidade, calculado pela equação:
H’ = - ∑ pi Log pi
Onde, pi é a proporção da espécie em relação ao número total de espécimes encontrados.
Similaridade: foi calculado o índice de similaridade (Morisita-Horn) entre os biótopos
considerando a abundância das espécies. A partir da matriz de similaridades, foi realizada uma
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análise de agrupamento, representada em um dendrograma, utilizando o método de médias
não-ponderadas (UPGMA).
Equitabilidade: foi calculado entre os biótopos a equitabilidade (índice de Pielou) das espécies:
J' = H' / ln (S)
Onde S é o número de espécies e H’ é o índice de Shannon.
5.3.2.1.1 AMBIENTES LÓTICOS E LÊNTICOS DO RIO ITABAPOANA
O rio Itabapoana tem suas cabeceiras na serra de Caparaó, onde nascem seus principais
formadores. Seu curso tem 264km de extensão e deságua no Oceano Atlântico entre o lago
Marabá e a ponta das Arraias, servindo de limite entre os Estados do Rio de Janeiro e Espírito
Santo.
No alto e médio curso do rio Itabapoana há predomínio de Mares de Morros, com desníveis
que oscilam entre 100 e 200 m, encostas com declividades superiores a 15%, vertentes com
perfis convexos a retilíneos e presença de planícies fluviais restritas, em contato abrupto com
depósitos coluviais das encostas.
Esta geomorfologia confere ao alto e médio curso do rio a presença marcante de ambientes
encachoeirados. A maior parte deste trecho apresenta feições acidentadas e relevo
movimentado, com predomínio de colinas e rios encaixados e poucas ou nehuma planície de
inundação e lagoas temporárias. Dessa forma, o trecho alto e médio do rio Itabapoana é
caraterizado pela presença de ambientes lóticos.
O quadro geomorfológico modifica-se bastante no curso inferior do rio Itabapoana. Neste local
o relevo torna-se mais suave, sendo observadas áreas planas às margens do rio. O trecho é
dominado por colinas médias, com declividades inferiores a 15% e desníveis que não
ultrapassam os 100m. As encostas são levemente convexas, e seu contato com as planícies
fluviais acontece de forma mais suave. Essas planícies são mais desenvolvidas que as
existentes nas proximidades dos aproveitamentos anteriores.
Dessa forma, neste trecho do rio são mais comumente observadas áreas de remanso, extensas
planícies de inundação, frequentemente inundadas por ocasião do período de chuvas, e área
brejosas associadas ao rio. Logo, os ambientes lênticos são frequentemente encontrados na
porção inferior do rio Itabapoana, principalmente a jusante da PCH Pedra do Garrafão.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 157

FIGURA 64: Bacia do rio Itabapoana. O círculo vermelho representa o alto e médio curso onde
predominam ambientes lóticos e o círculo azul representa o baixo curso onde predominam
ambiente lênticos. Imagem Google.

5.3.2.1.2 MACRÓFITAS
As macrófitas aquáticas podem ser definidas como vegetais que habitam desde brejos até
ambientes verdadeiramente aquáticos, sendo uma denominação genérica, independente de
aspectos taxonômicos.
Constituem a principal comunidade produtora de biomassa em ambientes aquáticos, podendo
interferir de diferentes maneiras na dinâmica desses ecossistemas (ESTEVES, 1988). A
importância destes vegetais no funcionamento e equilíbrios dos sistemas hídricos é
amplamente reconhecida na literatura. As macrófitas possuem importante papel na troca de
nutrientes podendo se tornar as principais controladoras de sua dinâmica no sistema
(POMPÊO, 1996). Além disso, propiciam local de abrigo, alimentação e reprodução de diversos
organismos.
No entanto, algumas espécies podem ser consideradas daninhas ao se tornarem indesejadas
por interferirem de forma prejudicial na atividade humana em foco (BLANCO, 1972 in PITELI,
1987). No caso deste estudo, a geração de energia.
Os prejuízos causados pela proliferação descontrolada de espécies daninhas podem superar os
benefícios que estes organismos trazem ao sistema (CARVALHO et al. 2005). Em condições de
desequilíbrio podem comprometer atividades como navegação, lazer, geração de energia,
além de outros usos múltiplos (ESTEVES E CAMARGO, 1986). THOMAZ E BINI (1998) apontam
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como causas para o desenvolvimento acentuado destes organismos a introdução de espécies e
a manipulação antrópica do sistema, como a criação de reservatórios e despejo de efluentes.
A redução drástica da turbulência da água com a construção de barragens e a transformação
de rios em reservatórios favorece o desenvolvimento de extensos bancos de macrófitas
(ESTEVES E CAMARGO, 1986).
Após a criação de um reservatório, existe uma tendência ao aparecimento de um ambiente
favorável ao desenvolvimento destes organismos (THOMAZ E BINI, 1998). Este favorecimento
pode ser atribuído à redução da velocidade da água, aumento da estabilidade do sistema
(redução das flutuações do nível da água), aumento da penetração de luz e enriquecimento do
sedimento em nutrientes e matéria orgânica.
No entanto, a literatura demonstra muitos casos em que houve redução natural do
crescimento de macrófitas em reservatórios, após sua estabilização. Dessa forma, ações de
manejo, como retirada mecânica das plantas, devem ser bem avaliadas antes de sua
implantação.
5.3.2.1.2.1 Metodologia
O levantamento de plantas aquáticas nas áreas de influência da PCH Bom Jesus foi realizado
através de consulta a bibliografia disponível (teses, artigos, EIA /RIMA, relatórios técnicos,
entre outros).
A complementação das informações foi realizada através de visita de campo, na qual toda a
ADA do empreendimento foi percorrida e as espécies observadas foram registradas. Aspectos
relevantes sobre a biologia das espécies observadas foram descritos.
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5.3.2.1.2.2 Resultados
5.3.2.1.2.2.1 Área de Influência Indireta (AII)
A Área de Influência Indireta (AII) da PCH Bom Jesus compreende o trecho médio e inferior do
Itabapoana. A maior parte deste trecho se caracteriza por feições acidentadas e relevo
movimentado. O leito do rio encontra-se encaixado neste relevo, sendo notável a presença de
meandros e cachoeiras e a presença de planícies inundáveis e lagoas temporárias é restrita.
Já o trecho final da AII, a jusante da cidade de Bom Jesus de Itabapoana até a PCH Pedra do
Garrafão, apresenta relevo mais suave, sendo observadas áreas planas às margens do rio.
Dessa forma, são mais comumente observadas áreas de remanso e extensas planícies de
inundação e área brejosas associadas ao rio.
Em geral, a grande turbulência da água em rios é o principal fator limitante para o
desenvolvimento de plantas aquáticas, que normalmente ocorrem em áreas de remanso, onde
as condições são mais favoráveis ao seu desenvolvimento.
Neste sentido, a morfologia do rio Itabapoana está diretamente relacionada com a ocorrência
de macrófitas. São determinantes, ainda, atualmente, os empreendimentos hidrelétricos em
operação na bacia, responsáveis pela modificação do ambiente lótico em lêntico nas áreas de
seus reservatórios.
A porção encachoeirada do rio Itabapoana, em geral, não é favorável a ocorrência de plantas
consideradas daninhas. Estas espécies estão em geral associadas a águas mais calmas, como
lagoas, lagos, reservatórios, planícies de inundação ou áreas de remanso, e apresentam grande
potencial de infestação após a formação de reservatórios artificiais. Apesar de sua importância
para ambiente, muitas vezes se desenvolvem de forma exagerada causando desequilíbrio do
sistema e prejuízos para geração de energia e para os usos múltiplos da águas.
Por outro lado, algumas espécies de plantas aquáticas estão associadas a ambientes de
corredeira. A Mourera aspera é um exemplo. A espécie habita ambientes de corredera fixada à
rocha e é amplamente distribuída ao longo das Áreas de Influência da PCH Bom Jesus.
Mesmo após a implantação de algumas usinas, ainda é possível observar a espécie no trecho
de vazão reduzida (TVR) destes empreendimentos. Ela ocorre em trechos onde a vazão
remanescente permite a manutenção do habitat utilizado pela M.aspera. No entanto, houve
significativa redução da área de ocupação desta espécie nas corredeiras e cachoeiras
localizadas nos TVRs dos empreendimentos instalados no rio Itabapoana.
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FIGURA 65: Mourera aspera no trecho de vazão reduzida de empreendimento instalado na AII
da PCH Bom Jesus.
Espécies que podem ser observadas na porção mais encachoeirada do rio Itabapoana são
Ludiwigia spp., Cyperus spp., Eleocharis minima, Alternanthera philoxeroides, Ipomea sp.,
Mimosa setosa, Comelinna difusa, Ryncospora sp., Polygonum spp., Fuirena umbellata entre
outras. Em geral são espécies fixadas no solo em terrenos úmidos, encharcados ou
periodicamente inundados e resistentes a períodos de seca.
Como já mencionado, a morfologia do trecho final da AII propicia a ocorrência de espécies
consideradas daninhas para geração de energia. Antes mesmo da formação do reservatório da
PCH Pedra do Garrafão, era possível observar bancos de espécies daninhas como Eichhornia
crassipes, Salvinia auriculata, Pistia stratiotes e Lemna aequinoctialis, entre outras.
No entanto, a ocorrência de macrófitas nos reservatórios artificiais presentes na AII do
empreendimento parece estar relacionada, principalmente, com a descarga de efluentes.
Considerando tanto os reservatórios instalados como os trechos livres do rio, a ocorrência de
espécies daninhas no rio Itabapoana é observada, principalmente, a jusante das cidades de
Bom Jesus de Itabapoana e Bom Jesus do Norte.
Estas localidades são as mais populosas da AII e, consequentemente, responsáveis pela
descarga da maior parte dos efluentes que entram no rio Itabapoana neste trecho. A ausência
de bancos de macrófitas daninhas no reservatório da PCH Pirapetinga, a montante das
cidades, corrobora com tal afirmação.
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FIGURA 66: Visão geral do reservatório da PCH Pirapetinga, localizada na AII da PCH Bom
Jesus.

5.3.2.1.2.2.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
A formação de estandes de plantas aquáticas consideradas daninhas não foi observada na AID
e ADA do empreendimento. Este resultado era esperado uma vez que esta região é
caracterizada pela presença de corredeiras e cachoeiras, devido ao leito do rio correr
encaixado em relevo bastante movimentado.
Considerando a ADA do empreendimento, temos pequena porção não encachoeirada. A área
do futuro reservatório forma um remanso natural, porém, ainda assim, apresenta certa
correnteza por estar logo a montante da corredeira. Uma área de remanso também forma-se
logo a jusante do local previsto para casa de força. No entanto, as condições, em geral, ainda
são desfavoráveis para o desenvolvimento de plantas aquáticas potencialmente danionhas na
ADA da PCH Bom Jesus.
Por outro lado, foi observada a presença de Mourera aspera em diversos pontos da cachoeira.
A espécie encontra-se amplamente distribuída nas áreas de corredeira e cachoeira na AID e
ADA do empreendimento.
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FIGURA 67: Remanso do futuro reservatório e vista aérea do primeiro trecho de corredeira na
ADA da PCH Bom Jesus.
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FIGURA 68: Mourera aspera em vários trechos da corredeira na ADA da PCH Bom Jesus.
Outras espécies observadas foram Alternanthera philoxeroides, Eclipta prostrata, Hyptis sp.,
Rhynchospora sp., Cyperus sp. e Polygonum sp.
Estas espécies podem ser classificadas como plantas enraizadas no substrato com hábito
anfíbio, tolerantes a seca. São em geral favorecidas em ambientes rasos, como áreas marginais
ou ilhas de substrato em ambientes lênticos. A interface entre o ambiente aquático e terrestre
(até 0,5 metros de profundidade), em geral, contribui para o aumento da diversidade de
espécies e de formas biológicas (MATIAS et al. 2003).
Porém, neste trecho do rio Itabapoana, a ausência de áreas planas as margens do rio restringe
a formação de ambientes brejosos associados, onde a profundidade é menor. A geomorfologia
neste trecho favorece o aumento da profundidade do rio de forma abrupta restrigindo a
ocorrência de plantas aquáticas.
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FIGURA 69: Hyptis sp. e Cyperus sp. observadas na ADA da PCH Bom Jesus.

5.3.2.1.3 FITOPLÂNCTON
O termo plâncton é utilizado para caracterizar um grupo de organismos que têm a coluna
d'água como hábitat preferencial. A presença de organismos fitoplanctônicos em rios é
influenciada pelas variações de temperatura, pH, concentração de nutrientes, condições
hidrodinâmicas, além da ação de predadores (REYNOLDS, 1988). Uma importante
característica destes organismos é a rápida resposta que apresentam às alterações ambientais,
em função do curto ciclo de vida, o que os tornam eficientes indicadores da qualidade da água
(REYNOLDS, 1995).
5.3.2.1.3.1 Área de Influência Indireta (AII)
A comunidade fitoplanctônica do trecho do rio Itabapoana inserido na AII da PCH Bom Jesus é
representada basicamente pelas classes Bacillariophyceae (Diatomáceas), Chlorophyceae e
Trebouxiophyaceae (ambas pertencentes à divisão Chlorophyta), Cryptophyceae (Criptofíceas),
Chrysophyceae (Crisofíceas), Cyanophyceae (Cianofíceas), Desmidiaceae e Zygnemaphyceae
(Desmídeas), Dinophyceae, Euglenophyceae (Euglenofíceas), e Zygophyceae (VENTURA &
VERISSIMO 2009). A maior representatividade corresponde às classes Bacillariophyceae,
Chlorophyceae e Cyanophyceae, que juntas concentram quase que a totalidade da riqueza e
abundância total. Em contrapartida, as classes Chrysophyceae, Desmidiceae, Dinophyceae e
Trebouxiophyceae colaboram, separadamente, com menos de 1% da densidade total.
5.3.2.1.3.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
5.3.2.1.3.2.1 Metodologia
Coleta e análise das amostras
As campanhas para a amostragem da comunidade fitoplanctônica foram realizadas em janeiro
de 2011 (jan/2011) e agosto de 2011 (ago/2011), de modo a contemplar as estações chuvosa e
seca, respectivamente. As amostragens da comunidade fitoplanctônica foram realizadas na
superfície, meio e fundo da coluna d’água, utilizando-se frascos de vidro. As amostragens para
o estudo quantitativo da comunidade fitoplanctônica foram fixadas com solução de lugol
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acético e guardadas no escuro até o momento da identificação e contagem dos organismos.
Paralelamente, foram realizadas coletas com rede de plâncton de 15 micrômetros de abertura
de malha, para auxiliar no estudo qualitativo, sendo estas amostras fixadas com solução de
Transeau, segundo BICUDO E MENEZES (2006).
O estudo taxonômico e quantitativo do fitoplâncton foi efetuado através de microscópio
invertido, com aumento de 400X. A densidade fitoplanctônica foi estimada segundo o método
de UTERMÖHL (1958), com prévia sedimentação da amostra, e calculada de acordo com APHA
(2005). O resultado foi expresso em indivíduos (células) por litro.

5.3.2.1.3.2.2 Resultados
5.3.2.1.3.2.2.1 Composição e riqueza de espécies de fitoplâncton
No trecho amostrado no rio Itabapoana, considerando conjuntamente ambas as campanhas,
foi verificado que dentro da área de influência direta da PCH Bom Jesus, a comunidade
fitoplanctônica esteve representada por 47 táxons, distribuídos em 7 classes. No geral, a classe
com maior de espécies foi Bacilariophyceae, com 27 táxons. As classes Chlorophyceae e
Cyanophyceae apresentaram riquezas de espécies similares, com 7 e 6 espécies,
respectivamente. As demais classes foram pouco representativas em termos de número de
espécies, apresentando apenas 3 (Cryptomophyceae), 2 (Zygnemaphyceae) e 1 (Crysophyceae
e Euglenophyceae) táxons.
Considerando-se separadamente as campanhas, pode-se dizer que não ocorreram diferenças
na representatividade das classes, já que não foram observadas diferenças expressivas na
riqueza de táxons contida em cada uma delas. Apenas as classes Cryptomoficeae e
Bacilariophyceae apresentaram uma sutil diferença no número de táxons observados entre as
campanhas, com 3 e 26 táxons ocorrendo em janeiro/2011, e 2 e 27 táxons ocorrendo em
agosto/2012, respectivamente.
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TABELA 54: Composição de espécies de fitoplâncton coletadas na superfície, meio e fundo da coluna d’água, durante as campanhas realizadas em janeiro de
2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), nos pontos amostrais da PCH Bom Jesus, no rio Itabapoana.
Superfície
BJ01

BJ02

BJ03

Meio

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

Fundo

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2

Classe Chlorophyceae
Chlorella vulgares
Dictyosphaerium
pulchellum
Pediastrum duplex

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Eutetramorus planctonicus

X

X

Monoraphidium contortum

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Scenedesmus bicaudatus
Scenedesmus quadricauda
var. quadricauda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Classe Cyanophyceae
Lyngbya cf. martensiana
Merismopedia elegans

X

Microcystis aeroginosa

X

X

Synechoccocus elongatus

X

X

X

X

X

X

Oscillatoria sp. 1
Synechoccocus elegans

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Classe Cryptomophyceae
Cryptomonas sp.
Cryptomonas sp. 2

X

X

X

X

X

Trachelomonas volvociona

X

X

Classe Crysophyceae
Synura sp.
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Superfície
BJ01

BJ02

BJ03

Meio

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

Fundo
BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2

Classe Euglenophyceae
Trachelomonas volvociona

X

X

X

X

X

X

Classe Zygnemaphyceae
Closterium acutum

X

Staurastrum tetracerum

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Classe Bacilariophyceae
Aulacoseira granulata
Cyclotela meneghiniana

X
X

Cymbella sp.

X
X

X

Eunotia sp.
Fragilaria capucina
var. fragilarioides

X

X

Gomphonema olivaceum

X

X

X

X

Encyonema sp.

Fragillaria sp. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gomphonema sp. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gomphonema sp. 4
Navicula capitata
Navicula sp.

X

X

Pennales sp. 1

X

X

Pennales sp. 3

X

X
X

X
X

X

X

Gomphonema sp. 1
Gomphonema sp. 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pennales sp. 5
Pennales sp. 7
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Superfície
BJ01

BJ02

BJ03

Meio

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

Fundo

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2

Pennales sp. 8

X

X

X

Pinnularia divergens

X

Pinullaria sp. 2
Surirella guatimalensis

X

X

X

Surirella linearis
Surirella sp.

X

Synedra ulna

X

X

X

X

X

X

X

Talassiosira sp.
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X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

Synedra goulardii
Tabellaria flocculosa

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Em ambas as campanhas o ponto amostral BJ03 apresentou valores de riqueza sempre dentre
os maiores averiguados e o ponto BJ04 apresentou valores de riqueza sempre dentre os
menores valores averiguados. Nenhum padrão espacial evidente foi observado para os demais
pontos, embora seja evidente o decréscimo nos valores de riqueza em todos os pontos com o
aumento da profundidade.
Considerando as classes a que os táxons pertencem, é possível verificar que a classe
Bacilariophyceae é a mais rica nas amostras de superfície, seguida pelas classes Chlorophyceae
e Cyanophyceae. Já nas amostras feitas no meio da coluna d’água, a riqueza da classe
Bacilariophyceae é próxima riqueza da classe Cyanophyceae, enquanto que nas amostras de
fundo, todos os táxons coletados pertencem à classe Bacilariophyceae. Este padrão pode ser
explicado pelo fato de representantes desta classe apresentarem altas taxas de crescimento e
capacidade de competir por nutrientes (RODRIGUES & BICUDO, 2001; CLOERN & DUFFORD,
2005).
Em relação às campanhas, foi verificado que a riqueza de espécies em agosto/2011 se mostrou
mais elevada em todos os pontos, sendo o padrão mais evidente nas amostras coletadas na
superfície e meio, e menos expressivo nas amostras de fundo. De modo geral, a riqueza de
táxons por classe não apresentou diferenças espaciais entre as campanhas. Entretanto, é
possível observar que apenas em agosto/2011 táxons da classe Zygnemaphyceae ocorreram
nas amostras de superfície coletadas nos pontos BJ01, BJ02 e BJ03, e a classe Euglenophyceae
ocorreu nas amostras coletadas no meio da coluna d’água nos pontos BJ01 e BJ03.
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5
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FIGURA 70: Riqueza de espécies de fitoplâncton por ponto amostral no rio Itabapoana, na área
de influência direta da PCH Bom Jesus, considerando as classes a que os táxons pertencem e as
amostras feitas na superfície (a), meio (b) e fundo (c) da coluna d’água, durante as campanhas
realizadas em janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2).
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5.3.2.1.3.2.2.2 Densidade por grupos de espécies
Considerando ambas as campanhas, no trecho amostrado no rio Itabapoana, dentro da área
de influência direta da PCH Bom Jesus, os maiores valores de densidade nas amostras de
superfície foram verificados para a classe Cyanophyceae, seguida, em ordem decrescente,
pelas classes Bacilariophyceae, Chlorophyceae, Cryptomophyceae, Euglenophyceae e
Crysophyceae. Com o aumento da profundidade em que as amostragens foram realizadas, é
possível verificar que a densidade decai para as classes taxonômicas mais abundantes na
superfície, Cyanophyceae, Bacilariophyceae e Chlorophyceae, embora basicamente não se
altere para as demais classes, que apresentaram densidades sempre relativamente mais
baixas. Em função disso, para as amostras coletadas no meio, foi verificado que as maiores
densidades ocorreram para Chlorophyceae, seguida por Cryptomophyceae, Cyanophyceae,
Euglenophyceae e Crysophyceae. Já nas amostras de fundo, foi verificado que
Cryptomophyceae apresentou as maiores densidades, seguida por Cyanophyceae,
Euglenophyceae e Crysophyceae.
De modo geral, não foram verificadas diferenças expressivas nas densidades das classes entre
as campanhas. As modificações mais expressivas ocorreram nas amostras de superfície, para
as classes Bacilariophyceae e Cyanophyceae, cujas densidades em agosto/2011 mais do que
dobraram em relação as densidades de janeiro/2011.
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TABELA 55: Densidade em número de células/L de populações de diferentes espécies de fitoplâncton coletadas na superfície da coluna d’água, nas
campanhas realizadas em janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), nos pontos amostrais da PCH Bom Jesus no rio Itabapoana.
BJ01
C1

BJ02
C2

C1

BJ03
C2

C1

BJ04
C2

C1

BJ05
C2

BJ06

C1

C2

C1

C2

8000

8000

10000

8000

11000

9000

Classe Bacilariophyceae
Aulacoseira granulata

2900 14000

Cymbella minuta

11000 8000

Eunotia serra

7000

7000

Navicula capitata

4000

4000

2800 13000

3500

4000

7500

8000

Navicula sp.

20000 19000

Nitzschia palea
Pinnularia sp.
Surirella guatimalensis

13000 12000 11000
650

6000

Surirella davidsonii

340

3000

9000

130000 112000

10000

9000

19000

17000 140000 129000

27000

25000

83000

67000

83000

72000

13000 13000 23000

21000

Synedra ulna

90000

87000

Talassiosira

76000

73000

26000

23000

Classe Chlorophyceae
Chlorella vulgares

5300

5000

Dictyosphaerium pulchellum

10000 9000

Kirchneriella sp.
Monoraphidium contortum

32000

31000

Scenedesmus bicaudatus

8000

8000

Scendesmus denticulatus

9000

60000

59000

186000 167000 35000

28000

8000

Classe Cyanophyceae
Lyngbya cf. martensiana
Picoplankton
Synechoccocus elegans
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23000
101000 11000

4000

21000

3000 379000 368000
67000

66000
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BJ01
Synechoccocus elongatus

BJ02

C1

C2

69000

69000

C1

BJ03
C2

C1

BJ04
C2

C1

BJ05
C2

142000 141000

C1

BJ06
C2

C1

C2

7000

7000

171000 156000

Classe Cryptomophyceae
Cryptomonas sp.

11000

9000

Cryptomonas sp. 2

36000

32000

8000

7000

2000

2000

5000

5000

10000

10000

Classe Crysophyceae
Synura sp.

7000

6000

Classe Euglenophyceae
Trachelomonas volvociona
Densidade total por localidade
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177650 127000 47540 46000 934000 231000 64800 64000 603000 167000 393000 267000
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TABELA 56: Densidade em número de células/L de populações de diferentes espécies de fitoplâncton coletadas no meio da coluna d’água, nas campanhas
realizadas em janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), nos pontos amostrais da PCH Bom Jesus, no rio Itabapoana.
BJ01
C1

C2

BJ02
C1

C2

BJ03
C1

BJ04
C2

C1

BJ05
C2

C1

BJ06
C2

C1

C2

Classe Chlorophyceae
Chlorella vulgares

5300 4000 26000

23000

Dictyosphaerium pulchellum

60000 56000
10000

9000 83000

79000

83000

67000

Kirchneriella sp.
Monoraphidium contortum

32000

29000

23000

21000

Cryptomonas sp.

11000

9000

Cryptomonas sp. 2

36000

Classe Cyanophyceae
Lyngbya cf. martensiana
Classe Cryptomophyceae
5000

33000 8000

4000 7000

6000

8000

Classe Crysophyceae
Synura sp.

7000 6000

Classe Euglenophyceae
Trachelomonas volvociona

2000

2000 10000

8000

Densidade total por localidade 7000 6000 5300 4000 128000 115000 20000 19000 181000 158000 67000 62000
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TABELA 57: Densidade em número de células/L de populações de diferentes espécies de fitoplâncton coletadas no fundo da coluna d’água, nas campanhas
realizadas em janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), nos pontos amostrais da PCH Bom Jesus, no rio Itabapoana.
BJ01
C1

BJ02
C2

C1

BJ03
C2

C1

BJ04
C2

C1

BJ05
C2

BJ06

C1

C2

C1

C2

5000

3000

7000

6000

10000

7000

Classe Cyanophyceae
Lyngbya cf. martensiana

23000 21000

Classe Cryptomophyceae
Cryptomonas sp.

11000

9000

Cryptomonas sp. 2

36000 27000

8000

7000

2000

1000

10000

8000 15000 10000

Classe Crysophyceae
Synura sp.

7000

6000

Classe Euglenophyceae
Trachelomonas volvociona
Densidade total por localidade
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7000

6000

0

0 70000 57000

7000

6000
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Para avaliar a variação espacial das comunidades fitoplanctônicas foi realizada a Análise de
Correspondência Destendenciada (“Detrended Correspondence Analysis”- DCA) (JONGMAN e
TER BRACK, 1995), utilizando-se os dados de densidade das espécies.
Esta análise é uma técnica descritiva e exploratória, que converte uma matriz de dados brutos
em um tipo particular de representação gráfica onde os dados são apresentados em
dimensões reduzidas, isto é, por pontos nos gráficos. A partir dessa representação gráfica, é
possível verificar como os dados se relacionam, bem como se existe realmente existe alguma
relação entre os mesmos. A proximidade entre os pontos indica uma maior similaridade entre
os mesmos no que diz respeito à composição de densidade de espécies de fitoplâncton.
A dispersão dos pontos gerada pela DCA revelou que, de modo geral, as amostras de
superfície, meio e fundo de todos os pontos e campanhas apresentaram composição e
densidade de espécies bastante similares entre si, demonstrando a ausência de uma zonação
vertical e diferenciação temporal evidente na distribuição de espécies na coluna d’água.
Também é possível verificar a existência de dois grupos, sendo um deles representado apenas
pelas amostras de meio e fundo de BJ01, de ambas as campanhas, e outro por todas as demais
amostras que formaram um grande grupo. Isso demonstra a grande similaridade entre a
composição e densidade de espécies entre todos os pontos, com exceção das amostras de
meio e fundo de BJ01.
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FIGURA 71: Gráfico de dispersão das amostras dos pontos de coleta na superfície, meio e
fundo no rio Itabapoana, feitas em janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), na área de
influência direta da PCH Bom Jesus, baseado nos valores dos escores gerados Análise de
Correspondência Destendenciada (DCA), a partir da proximidade dos pontos amostrais em
relação à composição e densidade de espécies de fitoplâncton.
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5.3.2.1.3.2.2.3 Densidade Total
A densidade total de fitoplâncton decaiu expressivamente em todos os pontos amostrados e
campanhas com o aumento da profundidade. De modo geral, em todas as profundidades e
campanhas os pontos BJ03 e BJ05 apresentaram os maiores valores de densidade total,
enquanto que BJ01, BJ02 e BJ04 apresentaram sempre uns dos menores valores de densidade
total. Entretanto, em ago/2011 foi verificado que as densidades totais das amostras de
superfície dos pontos BJ03 e BJ05 foram inferiores as densidades de BJ06 em ambas as
campanhas, embora tenham permanecido superiores as das demais campanhas.
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Densidade total (células/L)
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FIGURA 72: Densidade total em células por litro de fitoplâncton por ponto amostral no rio
Itabapoana, na área de influência direta da PCH Bom Jesus, considerando as amostragens
feitas na superfície, meio e fundo da coluna d’água, nas campanhas realizadas em janeiro de
2011 (C1) e agosto de 2011 (C2).
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5.3.2.1.3.2.2.4 Diversidade
Considerando ambas as campanhas, foi verificado que os valores de diversidade de espécies
decaíram visivelmente com o aumento da profundidade em todos os pontos amostrados.
Também foi possível verificar que as diferenças nos valores de diversidade entre os pontos
apresentaram maior discrepância com o aumento da profundidade, em ambas as campanhas.
Adicionalmente, nota-se que as diversidades basicamente não se alteraram entre janeiro/2011
e agosto/2011 para amostras de mesmos ponto e profundidade, sendo a única exceção mais
expressiva a diminuição da diversidade na amostra de fundo de BJ04 coletada em agosto/2011
em relação a de janeiro/2011.
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FIGURA 73: Diversidade de espécies de fitoplâncton por ponto amostral no rio Itabapoana, na
área de influência direta da PCH Bom Jesus, considerando as amostragens feitas na superfície,
meio e fundo da coluna d’água, nas campanhas realizadas em janeiro 2011 (C1) e agosto de
2011 (C2).
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5.3.2.1.3.2.2.5 Similaridade e equitabilidade entre os biótopos
Foram realizadas análises da similaridade e equitabilidade entre os biótopos amostrados na
AID da PCH, em janrieo/2011 e agosto/2011. Foram considerados três biótopos: corrente
moderada (BJ01, BJ02, BJ03 e BJ06), corredeira (BJ04) e remanso (BJ05).
Para avaliar como os biótopos foram similares em relação à composição e densidade de táxons
foi utilizada uma análise de agrupamento baseada na similaridade de Bray-Curtis, utilizando
UPGMA como método de ligação. Não foram observados agrupamentos evidentes de acordo
com o esperado pelos biótopos considerados, embora as amostras BJ04 (corredeira) tenham
se mostrado bastante distintas em relação às dos demais pontos. De modo geral, a
composição e abundância da comunidade fitoplanctônica nos pontos foi muito heterogênea,
com pouca similaridade entre os grupos formados. Adicionalmente, não foram verificadas
diferenças entre as campanhas, revelando uma maior relevância de diferenças espaciais entre
os pontos na composição e abundância de táxons de fitoplâncton.

FIGURA 74: Dendrograma de similaridade (Bray-Curtis) entre os biótopos localizados na AID da
PCH Bom Jesus, com base na abundância de espécies nas campanhas realizadas em janeiro de
2011 (C1) e agosto de 2011 (C2).
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Em ambas as campanhas, os valores de equitabilidade decaíram com o aumento da
profundidade devido à redução do número de espécies amostradas com o aumento da
profundidade. Nas unidades amostrais BJ01 e BJ02 no meio e BJ01, BJ02 e BJ06 no fundo a
equitabilidade foi igual a J’=0,0 em ambas as campanhas, devido à amostragem de apenas uma
espécie nestes pontos. Apenas em BJ04 foi verificada uma diferença expressiva entre
campanhas nos valores de equitabilidade, com a amostra de fundo de jan/2011 apresentando
maior equitabilidade em relação a amostra de ago/2011.
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FIGURA 75: Equitabilidade de espécies de fitoplâncton por ponto amostral no rio Itabapoana,
na área de influência direta da PCH Bom Jesus, considerando as amostragens feitas na
superfície, meio e fundo da coluna d’água, nas campanhas realizadas em janeiro de 2011 (C1)
e agosto de 2011 (C2).
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5.3.2.1.3.2.2.6 Correlações entre características limnológicas e produtividade primária
Este item está apresentado no Volume II – Diagnóstico do Meio Físico.
5.3.2.1.3.2.2.7 Conclusões Gerais
De modo geral, foi possível verificar que a comunidade fitoplanctônica é bastante influenciada
pelas características ambientais dos diferentes pontos amostrados ao longo do curso
longitudinal do rio Itabapoana, dentro da área de influência direta da PCH Bom Jesus. Essa
influência se reflete especialmente em diferenças na densidade total das espécies, embora
também sejam visíveis alterações nos demais descritores de comunidade (riqueza,
equitabilidade e diversidade) e, em menor escala na composição de espécies. As amostragens
realizadas em janeiro de 2011 e agosto de 2011 revelaram a ausência de uma influência
temporal evidente, relacionada aos períodos de seca e chuva, confirmando, apenas, a
importância da diferenciação espacial na estruturação da comunidade fitoplanctônica.
A maior similaridade entre amostras de diferentes profundidades dentro de um mesmo ponto
do que entre amostras de mesma profundidade dentro de diferentes pontos demonstra uma
maior importância das diferenças ambientais ao longo do curso longitudinal do rio para
determinar as características da comunidade fitoplanctônica. Entretanto, é importante
ressaltar que com a criação de um reservatório, é provável que essa importância se inverta e a
profundidade passe a ser mais importante na estruturação da comunidade de fitoplâncton.
Isso, juntamente com concomitantes modificações na qualidade da água, pode levar a
modificações na produtividade primária, afetando consistentemente o equilíbrio
ecossistêmico. Em função disso, faz-se necessária uma continuidade temporal no
acompanhamento do efeito das modificações ambientais na comunidade fitoplanctônica, de
modo a garantir que efeitos que possam ser prejudiciais aos organismos dos níveis tróficos
superiores sejam adequadamente manejadas.
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5.3.2.1.4 ZOOPLÂNCTON
O zooplâncton, em ambientes aquáticos continentais (como lagos, rios e reservatórios) é
representado essencialmente por 04 (quatro) grupos taxonômicos: protozoários, rotíferos,
cladóceros e copépodes. A comunidade zooplanctônica representa um importante
componente dos sistemas aquáticos, contribuindo na transferência de matéria e energia nas
cadeias alimentares aquáticas, desde os produtores (fitoplâncton) até consumidores de níveis
tróficos superiores, como larvas de inseto (invertebrados) e peixes (vertebrados). Alterações
na estrutura e dinâmica desta comunidade são relevantes não apenas para o próprio
zooplâncton, mas também para o metabolismo de todo o ecossistema (LANSAC-TÔHA et al.,
2004).
Ao contrário do fitoplâncton, organismos tipicamente zooplanctônicos não conseguem
desenvolver grandes populações em ambientes lóticos, tendo em vista que sua taxa
reprodutiva é freqüentemente menor que sua deriva rio abaixo. Desta forma, a comunidade
zooplanctônica em rios é principalmente representada por organismos de outros
compartimentos como o bentônico e o litorâneo, conhecidos na literatura como
potamoplâncton (“reverine zooplankton”). Metazoários tipicamente planctônicos requerem,
portanto, remansos ou ambientes lênticos adjacentes para o crescimento populacional.
Diversos estudos têm evidenciado a grande relevância de processos hidrodinâmicos na
determinação da distribuição temporal e espacial da composição, da riqueza de espécies e da
abundância das comunidades zooplanctônicas em rios (BASU e PICK, 1996; THORP e CASPER,
2003). De acordo com KOBAYASHI et al. (1998), o regime de fluxo é, provavelmente, um dos
fatores mais importantes para a abundância do zooplâncton de rios.
Além disso, as espécies zooplanctônicas respondem rapidamente a alterações nas condições
ambientais das massas de água (como, por exemplo, temperatura, concentrações de oxigênio
e nutrientes), podendo, portanto, indicar as condições físicas e químicas das massas de água,
além de responderem às variações hidrológicas sazonais. A diversidade e a composição do
zooplâncton podem indicar não apenas condições naturais do sistema, mas também sua
deterioração. Alterações na composição, na riqueza de espécies e na abundância do
zooplâncton estão freqüentemente relacionadas a diferentes tipos de impactos (e.g.
eutrofização, acidificação e alterações hidrológicas).

5.3.2.1.4.1 Área de Influência Indireta (AII)
A comunidade zooplanctônica da AII da PCH Bom Jesus é representada especialmente por
Cladocera, Copepoda e Rotifera. Dentre estes, destaca-se o grupo dos rotíferos, que
corresponde a aproximadamente metade da riqueza de espécies total e quase que a
totalidade da densidade de espécies. Em seguida destacam-se os cladóceros, seguidos pelos
copépodos (VENTURA & VERISSIMO, 2009).
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5.3.2.1.4.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
5.3.2.1.4.2.1 Metodologia de Coleta
Coleta e análise das amostras
As campanhas para a amostragem da comunidade zooplanctônica foram realizadas em janeiro
de 2011 (jan/2011) e agosto de 2011 (ago/2011), de modo a contemplar as estações chuvosa e
seca, respectivamente. As amostras de zooplâncton foram obtidas logo abaixo da superfície
utilizando-se uma moto-bomba. Por amostra, 1000 litros de água foram filtrados em uma rede
de plâncton de 68 μm de abertura de malha. O material coletado foi acondicionado em frascos
de polietileno e fixado em solução de formaldeído a 4%, tamponada com carbonato de cálcio.
Previamente às análises, as amostras de zooplâncton foram coradas com Rosa de Bengala, a
fim de aprimorar a visualização dos organismos nas amostras. Em seguida, foram concentradas
em um volume conhecido e variável (75 a 600 mL), considerando a quantidade de organismos
e, principalmente, a quantidade de material em suspensão na amostra, que dificultou a
visualização dos espécimes na mesma.
A composição zooplanctônica foi avaliada utilizando-se lâminas e lamínulas comuns e
microscópio óptico. A abundância da comunidade foi estimada através da contagem, em
câmaras de Sedgwick-Rafter, de cinco sub-amostras, de 1,5 ml (total de 7,5 ml), obtidas com
pipeta do tipo Hensen-Stempell, sendo os resultados de densidade final apresentados em
indivíduos por m3. Visto que o método de sub-amostragem não é suficiente para fornecer
resultados satisfatórios de riqueza de espécies, após as contagens das sub-amostras,
procedeu-se uma análise qualitativa das mesmas. Como riqueza de espécies, considerou-se o
número de espécies presentes em cada unidade amostral (ponto de amostragem).

5.3.2.1.4.2.2 Resultados
5.3.2.1.4.2.2.1 Composição e riqueza de espécies de zooplâncton
Em ambas as campanhas realizadas, no trecho amostrado no rio Itabapoana, dentro da área de
influência direta da PCH Bom Jesus, a comunidade zooplanctônica esteve representada por 36
táxons, distribuídos em 4 grupos taxonômicos (Rotífera, Cladocera, Copepoda e Outros). O
grupo com maior riqueza de táxons foi Rotífera, com 16 táxons, seguido por Cladocera, com 7
táxons, e Copepoda e “Outros” (6 táxons cada grupo). É possível observar a existência de um
decréscimo na riqueza de espécies em todos os pontos amostrais com o aumento da
profundidade em que amostragem foi realizada.
Em relação a diferenças entre os pontos amostrais, é visível que apenas nas amostras de
superfície existe uma diferenciação expressiva na riqueza de espécies entre os pontos (com
BJ01 e BJ05 apresentando os maiores valores), enquanto que nas amostras das demais
profundidades os valores de riqueza são menos discrepantes entre os pontos, embora BJ01 e
BJ05 sempre apresentem valores de riqueza de espécies entre os maiores observados.
Considerando os grupos taxonômicos, é possível verificar que a Rotífera é o mais rico nas
amostras de superfície, enquanto que, nas demais profundidades, apresenta valores de
riqueza similares aos dos demais grupos.
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No que diz respeito as diferenças entre campanhas, nenhuma diferença expressiva foi
observada entre os valores de riqueza de táxons de grupos e entre as riquezas totais.
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TABELA 58: Composição e riqueza de espécies de zooplâncton coletadas na superfície, meio e fundo da coluna d’água, durante as campanhas realizadas em
janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), nos pontos amostrais da PCH Bom Jesus, no rio Itabapoana.
Superfície
BJ01

BJ02

BJ03

Meio

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

Fundo

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2
ROTIFERA
Bdelloidea

x

x

Cephalodella gibba

x

Euchlanis dilatata

x

Keratella americana

x

x

Keratella lenzi

x

x

Lecane bulla

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Lecane cornuta

x

Lecane hamata

x

x

Lecane signifera

x

Mytilina ventralis

x

x

x

x

Platyas quadricornis
Polyarthra dolichoptera

x
x

x

x

Testudinella patina

x

Tricocerca insignis

x

x

x

Trichocerca montana

x

Trichotria tetractis
RIQUEZA

4

4

x

x

5

5

x
2

2

x

x

2

2

4

x
3

1

1

1

1

1

x

x
0

0

0

1

1

1

x

x
1

0

0

0

0

1

x
1

0

0

0

0

1

1

CLADOCERA
Acroperus harpae
Alona guttata

x

Alona iheringi
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0

0

Superfície
BJ01

BJ02

BJ03

Meio

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

Fundo

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2
Alona verrucosa

x

x

Alonella dadayi

x

Bosminopsis deitersi

x

x

x

x

Ceriodaphnia cornuta

x

Nismirnovius sp.

x

x

2

2

x

x

2

2

x

x

x

Ilyoryptus spinifer
RIQUEZA

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COPEPODA
Copepodito Calanoida
Copepodito Cyclopoida

x
x

x

Harpacticoida adulto
Microcyclops sp.

x

x

x

x

x

x

x

Náuplio Calanoida
Náuplio Cylopoida

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Náuplio Harpacticoida
RIQUEZA

x
3

3

x

x

0

0

0

0

x

x

0

0

3

2

x

x

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

x

x

1

1

0

1

1

0

1

x
0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

OUTROS
Chironomidae
Ephemeroptera

x

Nematoda

x

Oligochaeta

x

Tabanidae

x

x

x

Ostracoda
RIQUEZA
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3

2

1

1

1

1

x

x

1

1

x

x

3

2

x

x

x

x
0

0

1

1

0

0

0

0

1

x
1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1
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Superfície
BJ01

BJ02

BJ03

Meio

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

Fundo

BJ04

BJ05

BJ06

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2
RIQUEZA TOTAL

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

10 9

7

7

5

5

4

4 11 7

4

4

3

3

2

0

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

1

1

2

2
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1

1

5.3.2.1.4.2.2.2 Densidade por grupos de espécies
Em ambas as campanhas, no trecho amostrado no rio Itabapoana, dentro da área de influência
direta da PCH Bom Jesus, os maiores valores de densidade foram verificados para o grupo
Rotífera, seguido, em ordem decrescente, por “Outros”, Copepoda e Cladocera.
Considerando a profundidade da coluna d’água em que as amostragens foram realizadas, é
possível verificar que a densidade decai expressivamente com o aumento da mesma em todos
os pontos e para todos os grupos taxonômicos.
Temporalmente, foi verificado que, de modo geral, também não ocorreram diferenças
expressivas nos valores de densidade por grupo taxonômica, apesar de alguns táxons terem
sido restritos a uma campanha ou outra.
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TABELA 59: Densidade em número de indivíduos/L de populações de diferentes espécies de
zooplâncton coletadas na superfície da coluna d’água, durante as campanhas realizadas em
janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), nos pontos amostrais da PCH Bom Jesus, no rio
Itabapoana.
BJ01

BJ02

C1

C2

389

400

C1

BJ03

C2

C1

BJ04

C2

C1

BJ05

C2

C1

BJ06

C2

C1

C2

700

700

350 350 700

700

ROTIFERA
Bdelloidea
Cephalodella gibba

250 250
400

400

Euchlanis dilatata

300

Keratella americana

100

100

Keratella lenzi

100

100

Lecane bulla

300

300

200

200

300

Lecane cornuta
Lecane hamata

200

200

Lecane signifera

200

Mytilina ventralis
Polyarthra dolichoptera

400
100

400

100

100 100

Tricocerca insignis
Trichotria tetractis

100

500

500

700

700

100

Simocephalus sp.
DENSIDADE

200

200
689

700

1400 1400 500

700

CLADOCERA
Acroperus harpae

200

450

Alona guttata

220

Alona iheringi

100

Alona verrucosa

456

Alonella dadayi

430

Bosminopsis deitersi

225

100

Nismirnovius sp.

432

Simocephalus sp.
DENSIDADE

220
0

0

100

100

632

430

456

450

0

0

225

440

COPEPODA
Náuplio Calanoida
Náuplio Cylopoida

220
200

500

225 120

Náuplio Harpacticoida

100

Copepodito Calanoida
Copepodito Cyclopoida

120
500

120

Copepodito Harpacticoida
Harpacticoida adulto

100
120

Microcyclops sp.
DENSIDADE

500
820

1120

240
0

0

0

0

0

0

445 460 220

OUTROS
Chironomidae
Ephemeroptera
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500

245
340

170

Página 193

0

Nematoda

120

Tabanidae

134

DENSIDADE
Densidade total por
ponto

634

340

120

0

0

0

0

0

415

0

0

2143 2160,34 1620 1500 1132 1130 1156 1150 1210 810 1145 1140

TABELA 60: Densidade em número de indivíduos/L de populações de diferentes espécies de
zooplâncton coletadas no meio da coluna d’água, durante as campanhas realizadas em janeiro
de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), nos pontos amostrais da PCH Bom Jesus, no rio
Itabapoana.
BJ01

BJ02

C1

C2

389

200

C1

BJ03

BJ04

C2 C1 C2 C1

C2

BJ05
C1

C2

BJ06
C1

C2

ROTIFERA
Bdelloidea
Mytilina ventralis
Polyarthra dolichoptera

250 210
400 300

100

100

100 110

Alona verrucosa

310

Alonella dadayi
DENSIDADE

210
489

300 400 300 0

0

0

310 350 320

0

210

CLADOCERA
Alona verrucosa

456

Alonella dadayi
DENSIDADE

225
0

0

0

0

0

0 456

0

0

0

225

0

COPEPODA
Náuplio Calanoida

220 190

Náuplio Cylopoida

200

Náuplio Harpacticoida

120

Harpacticoida adulto
DENSIDADE

100

225 210

120
320

220

500

300

0

0

0

0

0

0

225 210 220 190

OUTROS
Chironomidae

245 190

Ephemeroptera

170 160

Nematoda

120 120

Tabanidae

134

DENSIDADE
Densidade total por
ponto

634 1200 120 120 0

0

1443 1720 520 420 0

0 456 310 990 880 445 400
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TABELA 61: Densidade em número de indivíduos/L de populações de diferentes espécies de
zooplâncton coletadas no fundo da coluna d’água, durante as campanhas realizadas em
janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2), nos pontos amostrais da PCH Bom Jesus, no rio
Itabapoana.
BJ01
C1

C2

BJ02
C1

BJ03

BJ04

BJ05

C2 C1 C2 C1 C2 C1

BJ06

C2 C1 C2

OUTROS
Chironomidae

500 500

245 210

Ephemeroptera

170 170

Nematoda

120 120

Tabanidae

134 120

DENSIDADE
Densidade total por
ponto

634 620 120 120 0

0

0

0 415 380 0

0

634 620 120 120 0

0

0

0 415 380 0

0

Para avaliar a variação espacial e temporal das comunidades zooplanctônicas foi realizada a
Análise de Correspondência (“Correspondence Analysis”- CA) (Hill, 1973), utilizando-se os
dados de densidade das espécies. Esta análise é uma técnica descritiva e exploratória, que
converte uma matriz de dados brutos em um tipo particular de representação gráfica onde os
dados são apresentados em dimensões reduzidas, isto é, por pontos nos gráficos.
A partir dessa representação gráfica, é possível verificar como os dados se relacionam, bem
como se existe realmente existe alguma relação entre os mesmos. A proximidade entre os
pontos indica uma maior similaridade entre os mesmos no que diz respeito à composição de
densidade de espécies de zooplâncton.
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FIGURA 76: Gráfico de dispersão das amostras dos pontos de coleta na superfície, meio e
fundo do rio Itabapoana, nas campanhas realizadas em janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011
(C2), na área de influência direta da PCH Bom Jesus, com base nos valores dos escores gerados
Análise de Correspondência (CA), a partir da proximidade dos pontos amostrais em relação à
composição e densidade de espécies de zooplâncton.
Como pode ser visualizado, a CA revelou que nos pontos em que foram coletados zooplâncton
nas amostras de superfície, meio e fundo, as composições e densidades de espécies foram
bastante similares entre si, demonstrando a ausência de uma zonação vertical evidente na
distribuição de espécies na coluna d’água. Ao mesmo tempo, foi possível verificar que
amostras dos mesmos pontos não apresentaram diferenças entre campanhas, evidenciando a
ausência de diferenças temporais expressivas na composição e abundância de espécies
presentes nos pontos. Apenas a amostra de meio coletada no ponto BJ04, em ago/2011, se
mostrou diferente em relação à composição e abundância de espécies dos demais pontos. Isso
pode ser explicado pelo fato de nesta amostra apenas a espécie Alona verrucosa (Rotifera) ter
sido coletada, e a mesma não ter se mostrado presente nas demais amostras.
5.3.2.1.4.2.2.3 Densidade Total
Espacialmente, considerando ambas as campanhas, a densidade total de zooplâncton tendeu a
se apresentar mais diferente entre os pontos amostrais com o aumento da profundidade.
Apesar disso, o ponto BJ01 apresentou sempre os maiores valores de densidade de espécies
de zooplâncton em relação aos demais pontos. Adicionalmente, é notável a diminuição das
densidades totais de zooplâncton em todos os pontos com o aumento da profundidade.
Em relação às campanhas, não foram verificadas diferenças expressivas nas densidades dos
pontos, embora tenha havido uma tendência geral a diminuição das densidades em agosto de
2011 em relação a janeiro de 2011. A única exceção foi a amostra de meio de BJ01, que
apresentou maior densidade total de zooplâncton em agosto/2011 em relação a janeiro/2011.
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FIGURA 77: Densidade total em número de indivíduos por litro de zooplâncton por ponto
amostral no rio Itabapoana, na área de influência direta da PCH Bom Jesus, considerando as
amostras feitas na superfície (a), meio (b) e fundo (c) da coluna d’água, durante as campanhas
realizadas em janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2).
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5.3.2.1.4.2.2.4 Diversidade
Os valores de diversidade de espécies decaíram visivelmente com o aumento da profundidade
em todos os pontos amostrados, em ambas as campanhas. Também foi possível verificar que
os pontos BJ01 e BJ05 apresentaram valores de diversidade sempre dentre os maiores
observados.
De modo geral, não foram observadas diferenças expressivas na diversidade de táxons nos
pontos em relação as campanhas, embora diferenças sutis tenham sido observadas para as
amostras de superfície e meio de BJ01, e de superfície de BJ02 e BJ05, para as quais os maiores
valores de diversidade ocorreram sempre em jan/2011.
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FIGURA 78: Diversidade de espécies de zooplâncton por ponto amostral no rio Itabapoana, na
área de influência direta da PCH Bom Jesus, considerando as amostras feitas na superfície (a),
meio (b) e fundo (c) da coluna d’água, durante as campanhas realizadas em janeiro de 2011
(C1) e agosto de 2011 (C2).
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5.3.2.1.4.2.2.5 Similaridade e equitabilidade entre os biótopos
Foi realizada a análise da similaridade e equitabilidade entre os biótopos amostrados na AID da
PCH Bom Jesus. Foram considerados três biótopos: corrente moderada (BJ01, BJ02, BJ03 e
BJ06), corredeira (BJ04) e remanso (BJ05).

BJ01C1

BJ02C1
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BJ03C1

BJ03C2

BJ06C1

3

4

5

6

7

8

9

BJ04C2

BJ01C2

2

BJ04C1

BJ05C2

1

BJ06C2

BJ05C1

Para avaliar como os biótopos foram similares em relação à composição e densidade de táxons
foi utilizada uma análise de agrupamento baseada na similaridade de Bray-Curtis, utilizando
UPGMA como método de ligação. Não foram observados agrupamentos de acordo com o
esperado pelos biótopos considerados. De modo geral, a composição e abundância da
comunidade zooplanctônica nos pontos foi muito heterogênea, com pouca similaridade entre
os grupos formados. Adicionalmente, não foram verificadas diferenças entre as campanhas,
revelando uma maior relevância de diferenças espaciais entre os pontos na composição e
abundância de táxons de zooplâncton.
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FIGURA 79: Dendrograma de similaridade (Bray-Curtis) entre os biótopos localizados na AID da
PCH Bom Jesus, com base na abundância de espécies nas campanhas realizadas em janeiro de
2011 (C1) e agosto de 2011 (C2).
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13

Em ambas as campanhas, os valores de equitabilidade decaíram com o aumento da
profundidade devido à redução do número de espécies amostradas com o aumento da
profundidade. Nas unidades amostrais BJ03 e BJ04 no meio e BJ03, BJ04 e BJ06 no fundo a
equitabilidade foi igual a J’=0,0, devido à amostragem de apenas uma ou nenhuma espécie
nestes pontos. Apenas em BJ01 foi verificada uma diferença mais expressiva entre campanhas
nos valores de equitabilidade, com a amostra de superfície de jan/2011 apresentando maior
equitabilidade em relação à amostra de ago/2011.
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FIGURA 80: Equitabilidade de espécies de zooplâncton por ponto amostral no rio Itabapoana,
na área de influência direta da PCH Bom Jesus, considerando as amostras feitas na superfície
(a), meio (b) e fundo (c) da coluna d’água, durante as campanhas realizadas em janeiro de
2011 (C1) e agosto de 2011 (C2).
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5.3.2.1.4.2.3 Conclusões Gerais
A predominância de Rotifera sobre os demais grupos é um padrão comum verificado em
estudos ecológicos de comunidades zooplanctônicas em corpos d’água brasileiros (OLIVEIRANETO & MORENO, 1999). Uma explicação possível para a dominância de rotíferos seria a
atribuição desse padrão a uma conseqüência de condições abióticas desfavoráveis a outros
grupos, já que os rotíferos apresentam uma maior resistência a fatores como baixos teores de
oxigênio dissolvido e fortes correntes (HARDY et al. 1984).
De modo geral, foi possível verificar que a comunidade zooplânctônica é bastante influenciada
pelas características ambientais dos diferentes pontos amostrados ao longo do curso
longitudinal do rio Itabapoana, dentro da área de influência direta da PCH Bom Jesus. Ao
longo do curso longitudinal do trecho estudado do rio Itabapoana, essa influência se reflete
em diferenças em todos os descritores de comunidade, especialmente riqueza e densidade de
espécies, com reflexos diretos na diversidade. As amostragens realizadas em janeiro de 2011 e
agosto de 2011 revelaram a ausência de uma influência temporal evidente, relacionada aos
períodos de seca e chuva, confirmando, apenas, a importância da diferenciação espacial na
estruturação da comunidade zooplanctônica.
Também é notável a influência do aumento da profundidade nas características da
comunidade. Entretanto, a maior similaridade geral entre amostras de diferentes
profundidades dentro de um mesmo ponto do que entre amostras de mesma profundidade
dentro de diferentes pontos demonstra uma maior importância das diferenças ambientais ao
longo do curso longitudinal do rio para determinar as características da comunidade. Nesse
sentido, provavelmente o padrão de distribuição da comunidade zooplanctônica é alta e
diretamente influenciado pela distribuição da comunidade fitoplanctônica, dada suas
congruências e a conhecida relação trófica entre os dois níveis.
Dentro do contexto supracitado, vale ressaltar que com a criação de um reservatório, é
provável que a importância de diferenças ambientais longitudinais se tornem menos
importantes do que diferenças relacionadas à profundidade para determinar a estruturação da
comunidade de zooplâncton. Em função disso, faz-se necessária uma continuidade temporal
no acompanhamento do efeito das modificações ambientais na comunidade zooplanctônica,
de modo a garantir que efeitos que possam ser prejudiciais a este grupo, afetando,
consequentemente, suas interações com organismos de níveis tróficos inferiores e superiores,
sejam adequadamente manejadas, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio
ecossistêmico dentro da área de influência da PCH Bom Jesus.
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5.3.2.1.5 INVERTEBRADOS BENTÔNICOS
A comunidade de macroinvertebrados bentônicos é formada por organismos que habitam os
substratos de ecossistemas aquáticos (sedimentos, rochas, pedaços de madeira, macrófitas
aquáticas, algas filamentosas, dentre outros), pelo menos em parte de seu ciclo de vida
(ESTEVES, 1998). Nos ecossistemas aquáticos continentais vários grupos de organismos fazem
parte desta comunidade, tais como, Protozoa, Porifera, Nematoda, Nemertea, Oligochaeta e
Arthropoda (Insecta, Crustacea e Acarina).
Em função dos fatores explicitados acima, simultaneamente às coletas das amostras de água
para as análises dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, foram também amostradas
as comunidades fitoplanctônicas, zooplanctônicas, ictioplanctônicas e zoobentônicas, no
trecho do rio Itabapoana dentro da área de influência direta da PCH Bom Jesus. Dessa
maneira, é possível verificar quais os principais parâmetros abióticos que influenciam a
estrutura das comunidades aquáticas.

5.3.2.1.5.1 Área de Influência Indireta (AII)
De modo geral, a riqueza de macroinvertebrados na bacia do rio Itabapoana é baixa, enquanto
que a densidade é elevada em alguns pontos, especialmente devido aos grupos Gastropoda
(Mollusca) e Oligochaeta (Annelida) (PROJETO MINERODUTO 2009). Esse é um padrão comum
a locais poluídos, que conjugam a baixa diversidade de espécies com a elevada densidade de
organismos, restritos a grupos mais tolerantes (CALLISTO et al. 2001). Nesse sentido, de forma
adicional, é importante colocar que Hydrophilidae (Coleoptera), também dominante em alguns
pontos da bacia do rio Itabapoana, é composta por organismos comuns em ambientes de
águas moderadamente poluídas (PROJETO MINERODUTO, 2009).
5.3.2.1.5.2 Área de Influência Direta (AID)
5.3.2.1.5.2.1 Metodologia de Coleta
Coleta e análise das amostras
As campanhas para a amostragem dos organismos bentônicos foram realizadas em janeiro de
2011 (jan/2011) e agosto de 2011 (ago/2011), de modo a contemplar as estações chuvosa e
seca, respectivamente. As amostragens foram realizadas com uma draga de van-veen (250 cm2
de área amostral) e um amostrador tipo Surber (100 cm2), utilizado em ambientes com
menores profundidades e que apresentam substrato formado por pedra e/ ou cascalho,
folhiço, gravetos, algas. Além disso, foram complementadas com peneiras de malha de 1 mm
nas margens do rio.
O material coletado com draga de van-veen foi levado ao laboratório e processado utilizandose uma série de peneiras com diferentes aberturas de malhas, para facilitar o processo de
triagem. O material coletado com o amostrador de Surber passou por uma pré-triagem em
campo para a separação das pedras, gravetos e folhas maiores. Em seguida foi acondicionado
em frascos plásticos e fixado com álcool 80%. A análise desse material (triagem, identificação e
contagem dos táxons encontrados) foi feita com estereomicroscópio. Foram utilizadas as
seguintes referências bibliográficas para auxílio nas identificações dos táxons: EDMUNDS JR. et
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al. (1979), MERRIT E CUMMINS (1996), PECKARSKY et al. (1990), ROSEMBERG E RESH (1996) e
WIGGINS (1977).
5.3.2.1.5.2.2 Resultados
5.3.2.1.5.2.2.1 Riqueza
Em ambas as campanhas foram registrados 4 filos de invertebrados bentônicos no trecho do
rio Itabapoana estudado: Mollusca, Annelida, Nematoda e Arthropoda. O filo Arthropoda foi o
mais representativo, com 6 táxons, seguido por Mollusca e Annelida, com 2 táxons cada, e por
Nematoda, com 1 táxon. Evidentemente, dadas as diferenças entre os menores níveis de
identificação obtidos para cada grupo, não é possível fazer inferências congruentes sobre
características gerais da comunidade de invertebrados bentônicos, como a riqueza de
espécies.
O ponto BJ04 apresentou a maior variedade na composição de táxons identificados (6 táxons),
seguido por BJ01, BJ03 e BJ06 (5 táxons cada) e por BJ02 e BJ05 (4 táxons). Embora não
tenham sido verificadas diferenças temporais na composição de táxons por pontos, foi
verificado um decréscimo na frequência de táxons por pontos de jan/2011 a ago/2011,
especialmente em BJ05, onde não foram capturados táxons em ago/2011.
O filo Arthropoda foi o mais frequente, ocorrendo em basicamente todos os pontos, exceto
em BJ05 (ago/2011), seguido de Mollusca, que ocorreu em BJ01, BJ03, BJ04, BJ05 (jan/2011) e
BJ06. Annelida foi mais frequente em jan/2011, ocorrendo em BJ02, BJ04 e BJ06, tendo
ocorrido em ago/2011 apenas em BJ06. Já Nematoda ocorreu apenas em BJ02, em ambas as
campanhas.
Nos pontos BJ01, BJ05 e BJ06, Arthropoda foi representado exclusivamente pela classe Insecta,
com a ocorrência das ordens Hemiptera e Trichoptera em BJ01 e BJ06 (exceto Hemiptera em
ago/2011), e das ordens Ephemeroptera e Coleoptera em BJ05 (apenas em jan/2011). Nos
pontos BJ02, BJ03 (exceto em ago/2011) e BJ04, além de Insecta, também se fizeram
presentes táxons do sub-filo Crustacea (Ostracoda). Nesses pontos, Insecta foi representada
por Coleoptera (BJ02 e BJ03), Ephemeroptera (BJ03, apenas em jan/2011, e BJ04) e
Trichoptera (BJ04), enquanto que Crustacea foi representado pelas espécies Cytheridella sp.
(BJ02 e BJ04) e Isocypris sp. (BJ03, apenas em jan/2011).
O segundo filo mais representativo espacialmente, Mollusca, foi representado pelas espécies
Melanoides tuberculatus (classe Gastropoda) e Corbicula fluminea (classe Bivalvia) em todos os
pontos, com exceção de BJ02 e BJ03 e BJ05 em ago/2011, e de BJ02 e BJ04 e BJ05 em
ago/2011. Já Annelida, foi representada pela espécie Batracobdella sp. (ordem
Rhynchobdellae) no ponto BJ01 (jan/2011), e por Narapa bonettoi (ordem Oligochaeta) nos
pontos BJ02 e BJ04, apenas em jan/2011, e BJ06.
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TABELA 62: Composição de ordens e espécies de invertebrados bentônicos por ponto
amostrado, nas campanhas de janeiro de 2011 (jan/2011) e agosto de 2011 (ago/2011), dentro
da área de influência direta da PCH Bom Jesus, no rio Itabapoana.
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X

X
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X

X
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BJ05
Chuvosa
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X
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BJ04

X
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BJ03
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BJ02
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BJ01

Filo MOLLUSCA
Classe BIVALVIA
Ordem VENEROIDA
Família CORBICULIDAE
Corbicula fluminea
Classe GASTROPODA
Ordem NEOTAENIOGLOSSA
Família THIARIDAE
Melanoides tuberculatus
Filo ARTHROPODA
Classe INSECTA
Ordem EPHEMEROPTERA
Ordem HEMIPTERA

X

X

X

X

Ordem COLEOPTERA
Ordem TRICHOPTERA

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Sub-filo CRUSTACEA
Sub-classe OSTRACODA
Ordem POCOPODA
Família CYPRIDIDAE
Isocypris sp.

X

Família CYTHEROIDEA
Cytheridella sp.

X

X

Filo ANNELIDA
Classe CLITELLATA
Ordem OLIGOCHAETA
Família NARAPIDAE
Narapa bonettoi

X

X

Ordem RHYNCHOBDELLAE
Família GLOSSIPHONIIDAE
Batracobdella sp.

X

Filo NEMATODA
Ordem DORYLAIMIDA
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5.3.2.1.5.2.2.2 Diversidade
Em jan/2011, o maior valor de diversidade foi registrado no ponto BJ04, localizado nas
corredeiras, e a menor diversidade em BJ05, localizado em área de remanso, e em BJ02,
pertencente ao biótopo de corrente moderada. Em ago/2011 BJ04 apresentou, novamente,
diversidade dentre as mais elevadas, juntamente com BJ01. BJ05, não apresentou valor de
diversidade, dada a não captura de táxons em ago/2011, entretanto, embora BJ02 tenha
apresentado diversidade relativamente baixa, o ponto que apresentou menor valor após BJ05
foi BJ03.
TABELA 63: Diversidade (Shannon) da comunidade bentônica nos pontos amostrados na AID
da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011).
Campanha

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

Chuvosa

1,49

1,37

1,51

1,78

1,36

1,58

Seca

1,34

1,09

0,69

1,34

-

1,29

2,00
1,80

Diversidade (H')

1,60
1,40
1,20
1,00

jan/2011

0,80

ago/2011

0,60
0,40
0,20
0,00

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

FIGURA 81: Diversidade (Shannon) da comunidade bentônica nos pontos amostrados na AID
da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011).
5.3.2.1.5.2.2.3 Densidade
Em jan/2011 a maior densidade foi apresentada por BJ04 e a menor por BJ05, embora BJ01,
BJ02 e BJ06 também tenham apresentado densidades relativamente mais baixas. Já em
ago/2011, BJ01 apresentou densidade mais elevada, e BJ04 o segundo valor mais elevado,
enquanto que, novamente, a menor densidade foi representada pelo ponto BJ05. Em
ago/2011, BJ03 que apresentou densidade intermediária em jan/2011, apresentou o segundo
valor mais baixo. De modo geral, foi possível verificar um decréscimo na densidade de táxons
em todos os pontos em ago/2011 em relação à jan/2011.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 207

TABELA 64: Densidade (ind./ cm2) da comunidade bentônica na AID da PCH Bom Jesus, nas
campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011).
Campanha

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

Chuvosa

0,16

0,14

0,23

0,45

0,08

0,12

Seca

0,24

0,13

0,07

0,16

0,00

0,12

0,50

Densidade (ind./cm²)

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

jan/2011

0,20

ago/2011

0,15
0,10
0,05
0,00

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

FIGURA 82: Densidade (ind./ cm2) da comunidade bentônica por amostrador na AID da PCH
Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011).

5.3.2.1.5.2.2.4 Similaridade e equitabilidade entre os biótopos
Para avaliar a similaridade na composição de invertebrados bentônicos entre os pontos
amostrados, foi utilizado o coeficiente de similaridade de Jaccard, que avalia a similaridade
entre as amostras com base na presença e ausência dos táxons nas mesmas, utilizando
UPGMA como método de ligação. Para tanto, foram utilizados dados de presença e ausência
considerando o menor nível de identificação obtido dentro de cada grupo taxonômico.
A similaridade entre as unidades amostrais foi baixa. Os biótopos coincidentes não se
agruparam em relação à composição de táxons. No entanto, foi possível observar a formação
de um grupo de maior similaridade, formado pelas amostras de BJ06 e BJ01 (corrente
moderada), com aproximadamente 70% de similaridade. Os demais grupos foram formados
pelas amostras das duas campanhas de cada ponto, demonstrando a similaridade temporal na
composição de táxons dos mesmos pontos. O ponto BJ02, também representado por
"corrente moderada", foi o que mais se destacou dos outros pontos, apresentando
similaridade muito baixa na composição de táxons.
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FIGURA 83: Dendrograma de similaridade (Jaccard) entre os biótopos, nas campanhas de
janeiro de 2011 (C1) e agosto de 2011 (C2): corrente moderada (BJ01, BJ02, BJ03 e BJ06),
corredeira (BJ04) e remanso (BJ05), localizados na AID da PCH Bom Jesus.
Em ambas as campanhas, de modo geral, a equitabilidade nos diferentes biótopos se mostrou
elevada, demonstrando uma distribuição regular da densidade entre táxons por amostra. A
única exceção foi BJ05, que não teve táxons capturados em ago/2011, não apresentando,
portanto, valor de equitabilidade.
TABELA 65: Equitabilidade (J') da comunidade de invertebrados bentônica por biótopo na AID
da PCH Bom Jesus, nas campanhas de janeiro (jan/2011) e agosto (ago/2011) de 2011.

Campanha

BJ01
(Corrente
moderada)

BJ02
(Corrente
moderada)

Chuvosa

0,93

0,99

0,94

0,99

0,98

0,98

Seca

0,96

0,99

1,00

0,97

-

0,93
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1,20

Equitabilidade (J')

1,00
0,80

jan/2011

0,60

ago/2011
0,40
0,20
0,00

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

FIGURA 84: Equitabilidade (J') da comunidade bentônica por biotopo na AID da PCH Bom
Jesus, nas campanhas de janeiro (jan/2011) e agosto (ago/2011).
5.3.2.1.5.2.2.5 Caracterização dos pontos amostrados em função da tolerância dos táxons a
poluição
Organismos pertencentes às ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera são
considerados excelentes indicadores da qualidade da água, uma vez que são extremamente
sensíveis a poluição (CALLISTO et al. 2001). Não foram amostrados indivíduos pertencentes ao
grupo Plecoptera, entretanto, indivíduos pertencentes à ordem Ephemeroptera foram
capturados em BJ04 e em BJ03 e BJ05 em jan/2011, enquanto que indivíduos pertencentes à
ordem Trichoptera foram amostrados em BJ01, BJ04 e BJ06.
Apenas em BJ04 foram verificados conjuntamente indivíduos de Ephemeroptera e Trichoptera,
indicando que este ponto apresenta condições mais favoráveis para a colonização por parte de
organismos mais sensíveis a poluição. Em contrapartida, apenas em BJ02 não foram coletados
indivíduos pertencentes a nenhum desses grupos, o que torna o ponto menos favorável ao
estabelecimento de organismos bentônicos mais sensíveis a poluição.
No extremo oposto, no grupo dos organismos mais resistentes a poluição, temos os
Oligochaeta e Nematoda (CALLISTO et al. 2001). Oligochaeta se mostraram presentes nos
pontos BJ02, BJ04 (jan/2011) e BJ06, enquanto que Nematoda foi coletado apenas em BJ02.
Essas características tornam o ponto BJ02 o menos favorável para a ocupação de indivíduos
menos tolerantes a poluição.
5.3.2.1.5.2.2.6 Correlação da qualidade de água e sedimentos com a fauna bentônica nos
biótopos
A relação entre a qualidade de água e a fauna bentônica está apresentada no Volume II – Meio
Físico.
Em relação a qualidade do sedimento, não foram observados efeitos da qualidade do
sedimento sobre a composição de invertebrados bentônicas. Isso talvez se deva ao fato de
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todos os pontos terem se enquadrado no nível 1 (Resolução CONAMA n°344/04), dentro do
qual não são destacáveis possíveis efeitos negativos sobre a biota.
Apesar da conhecida influência que o tipo de sedimento exerce sobre a comunidade
bentônica, não foi observada relação entre a composição do sedimento e a composição de
taxons. Isso provavelmente aconteceu porque, de modo geral, os pontos apresentaram
composição de sedimentos muito similares.
TABELA 66: Composição de sedimento de fundo dos 6 pontos amostrados no trecho do rio
Itabapoana, dentro da área de influência direta da PCH Bom Jesus, durante a campanha de
agosto de 2011 (seca).
Composição de Substrato (%)

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

BJ06

Matéria orgânica total %

8,84

8,86

8,12

4,48

4,56

5,89

Micropoluentes orgânicos (benzo-a-pireno)

0,04

0,03

0,05

0,03

0,04

0,03

0

0

0

0

0

0

2,12

2,95

2,22

0

1,98

2,87

Macrófitas enraizadas
Cascalho
Areia grossa
Areia

0

0

0

0

0

1,67

3,63

4,53

4,75

14,5

6,14

5,98

Areia fina

16,01 15,93 13,78 45,52

18,9 17,65

Silte

16,06 16,78

13,6 18,56

Argila

62,18 59,81 61,95

17,3 14,78

25,2 59,38 53,27

Sabe-se que invertebrados bentônicos são eficientes para a avaliação e monitoramento de
impactos de atividades antrópicas em ecossistemas aquáticos continentais, uma vez que são
relativamente sésseis, vivem de semanas a alguns meses no sedimento e apresentam
diferentes níveis de tolerância a poluição (CALLISTO et al. 2001). Dessa forma, o conhecimento
da composição de invertebrados bentônicos no trecho do rio Itabapoana inserido na área de
influência direta da PCH Bom Jesus é importante para comparações futuras, em diferentes
fases de implantação do empreendimento. Invertebrados bentônicos podem responder
rapidamente as condições ambientais e diferentes grupos são bons indicadores de condições
ambientais específicas.
5.3.2.1.6 ICTIOPLÂNCTON
5.3.2.1.6.1 Área de Influência Indireta (AII)
Os impactos causados pelas barragens constituem a maior fonte pontual de interferência
humana nos regimes hídricos naturais (AGOSTINHO, 1992). Os represamentos ocasionam
como conseqüência, inevitáveis alterações na composição específica e na estrutura das
comunidades de peixes nativos, sendo que as mais atingidas são aquelas espécies que realizam
longas migrações. A alteração física do hábitat pela fragmentação, redução ou eliminação das
áreas de desova, alimentação e/ou crescimento é um dos principais motivos para a redução ou
extinção das populações reofílicas (REYNALTE-TATAJE et al. 2008a).
De modo geral, a captura de ovos e larvas no rio Itabapoana é dificultada, principalmente por
se tratar de um rio encaixado, com poucos locais para recrutamento de peixes. Esse é um
padrão comum durante toda época do ano, acentuado principalmente nas épocas em que
chove são mais freqüentes (Novembro a Abril) em locais com estas características e com
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correnteza forte, a maioria das espécies de peixes costuma procurar locais propícios para
desova geralmente em lagoas marginais quando as mesmas estão disponíveis. Nesse sentido, a
capturabilidade de ovos e larvas na primeira campanha sob as condições apresentadas pelo rio
Itabapoana, não foi muito representativa.
5.3.2.1.6.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
Em áreas represadas, o estudo das variações na abundância e composição de ovos e larvas,
permite observar as espécies que foram sendo excluídas, e as que melhor se adaptaram às
novas condições resultantes do represamento do rio, como alteração na temperatura da água
(WARD & STANFORD, 1979; PETTS, 1984), criação de obstáculos que impedem a
movimentação longitudinal e lateral da biota fluvial (PETTS, 1984), assim como mudanças na
forma com que a matéria particulada e os organismos são transportados a jusante (WARD &
STANFORD, 1979; PETTS, 1984).
O estudo de ovos e larvas é uma ferramenta que fornece dados precisos da reprodução dos
peixes num determinado ambiente. Áreas de desova e de crescimento íntegras asseguram o
recrutamento de juvenis para as populações e, conseqüentemente, a diversidade e
abundância da ictiofauna de uma bacia hidrográfica. Por outro lado, o conhecimento da
ecologia de larvas de peixes é valioso porque sua distribuição e os requisitos de hábitats são
freqüentemente diferentes daqueles dos adultos e juvenis. Por serem mais sensíveis aos
distúrbios ambientais, as larvas de peixes podem atuar como indicadores.
Neste relatório são apresentados os resultados do programa de ovos e larvas de peixes, cujos
objetivos foram: (1) quantificar os ovos e larvas na Área de influência direta, (2) identificar
locais de maior densidade de ovos e larvas de peixes nesta região e (3) inferir sobre as espécies
que usam a área de estudo como local de reprodução.
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5.3.2.1.6.2.1 Metodologia de Coleta
As campanhas de ictioplâncton foram realizadas em janeiro de 2011 (1º campanha) e agosto
de 2011 (2º campanha), contemplando assim as estações chuvosa e seca, respectivamente.
Para a amostragem foi utilizada uma rede de plâncton de formato cônico com 1 metro de
comprimento, com malha 500 µm (NAKATANI et al. 2001). Foram feitas coletas nas margens e
centro, superfície e fundo, mas devido à baixa captura obteve-se resultado apenas para
margem e superfície.
O material coletado foi fixado em formol 4%, acondicionado em potes plásticos rotulados e
encaminhado ao Laboratório, para ser triado e os indivíduos separados do restante do
plâncton sob microscópio estereoscópico em aumento de 10 vezes, sobre placa do tipo
Bogorov; em seguida, foram contados e registrados em planilhas do Excel.
Os ovos foram apenas quantificados, pois devido à falta de literatura especializada estes não
puderam ser identificados. A identificação das larvas foi realizada utilizando a técnica de
seqüência regressiva de desenvolvimento, conforme preconizado por AHLSTROM e MOSER
(1976) e segundo NAKATANI et al. (2001), utilizando como caracteres à forma do corpo,
presença de barbilhões, seqüência de formação das nadadeiras, a posição relativa da abertura
anal em relação ao corpo, número de vértebras/miômeros e raios das nadadeiras, enquanto os
juvenis/adultos foram identificados com auxílio de especialistas do Museu Nacional do Rio de
Janeiro. O enquadramento taxonômico seguiu para categorias superiores ESCHMEYER (1990) e
famílias segundo REIS et al. (2003).
O volume de água filtrada pela rede de plâncton foi estimado através da expressão: V = A.rot.f;
onde: V = Volume de água filtrada (m3); A = Área da boca da rede (m2); rot. = nº de rotações
do fluxômetro; f = Fator de calibração do fluxômetro.
A densidade dos indivíduos por 10 m³ (ovos/10m³, larvas/10m³ e juvenis/adultos) (TANAKA,
1973), foi estimada através da expressão:
Y = X / V . 10;
onde: Y = Indivíduos/10m³; X = Número coletado; V = Volume de água filtrado pela rede.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 213

5.3.2.1.6.2.2 Resultados
5.3.2.1.6.2.2.1 Riqueza
Na primeira campanha (jan/2011) 12 larvas e seis ovos foram obtidos. Para as larvas de peixes,
três grupos taxonômicos pertencentes a duas ordens foram identificados, alem de quatro que
não foram possíveis de analisar. Na segunda (ago/2011) foram amostradas 10 larvas e 3 ovos,
pertencentes a sete espécies de peixes. O enquadramento taxonômico, e a quantidade de
larvas capturadas serão apresentados a seguir, segundo REIS et al. (2003).
Os padrões de distribuição espacial do ictioplâncton são influenciados por uma combinação de
fatores bióticos (épocas e áreas de desova, abundância sazonal de adultos e larvas,
preferências ambientais, disponibilidade de alimento adequado, predadores e comportamento
larval) e abióticos (como hidrografia, climatologia, temperatura, estratificação e direção de
fluxo) (NORCROSS & SHAW, 1984) que visam aumentar as chances de sobrevivência da prole.
Diversos estudos em diferentes bacias hidrográficas brasileiras têm demonstrado que a deriva
do ictioplâncton apresenta alta sazonalidade, com maiores densidades na primavera e verão
(OLDANI, 1990; BIALETZKI et al. 2005; REYNALTE-TATAJE et al. 2008B; ZIOBER, 2008; MELO et
al. 2009). Porém em rios muito encaixados como o rio Itabapoana, este padrão pode ser
inverso, visto a ausência de locais propícios para desova de peixes, e com poucas áreas de
dispersão para as espécies. Esta região foi fortemente castigada com fortes chuvas, nos
períodos anteriores a coleta o que também pode ter refletido numa baixa capturabilidade.
De maneira geral, a composição taxonômica observada neste estudo confirma um padrão que
é comum em rios, visto que em detrimento de algumas populações que são afetadas
diretamente pelas condições ambientais, existe um favorecimento de espécies de pequeno a
médio porte, de baixo valor comercial e geralmente oportunistas, sedentárias e com alto
potencial reprodutivo e baixa longevidade (AGOSTINHO, 1992).
TABELA 67: Número de ovos e larvas capturados na área de influência direta da PCH Bom
Jesus.
Ictioplâncton
BJ01 BJ02 BJ03 BJ04 BJ05 BJ06 (BJ Controle)
Larvas (Chuvosa) 8
0
3
0
1
0
Larvas (Seca)
3
0
2
0
4
1
Ovos (Chuvosa)
3
0
0
0
3
0
Ovos (Seca)
0
0
0
1
0
2
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TABELA 68: Larvas de peixes capturados na área de influência da PCH Bom Jesus, nas
campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011).
Chuvosa Seca
Grupo taxonômico
Characiformes
Characidae
Oligosarcus hepsetus
1
Astyanax sp.
4
2
Erythrinidae
Hoplias malabaricus
1
Siluriformes
Loricariidae
Hypostomus affinis
2
Heptapteridae
Rhamdia quelen
2
Perciformes
Cichlidae
Geophagus brasiliensis
2
1
Não identificada
3
1
Recém eclodida
1
2

5.3.2.1.6.2.2.2 Densidade por grupo e biótipo
Ao calcular a densidade das larvas e ovos nota-se que, na campanha chuvosa (jan/2011), há
uma maior abundância de larvas no ponto BJ01 seguido por BJ03, ambos com corrente
moderada, e BJ05 (remanso). Nos outros pontos não foram capturadas larvas. Já em relação
aos ovos, foram coletados apenas no BJ01 e BJ05, sendo três ovos em cada ponto, que
apresentavam correnteza moderada e e características de remanso, respectivamente.
Na campanha seca (ago/2011) a maior abundância foi na unidade BJ005, seguido de BJ01, BJ02
e BJ Controle. No BJ Controle também foram amostrados dois ovos e no BJ04 apenas um.
Na primeira campanha (jan/2011) foram capturados três táxons de larvas no ponto BJ01,
quatro indivíduos Astyanax sp., dois Hypostomus affinis, e um Geophagus brasiliensis. Outra
larva neste ponto foi capturada porém devido ao fato da larva ser recém eclodida, não foi
possível sua identificação. No ponto BJ03 foram encontradas três larvas que não puderam ser
identificadas, por falta de literatura/material de coleção, que nos permitiria uma identificação
acertada desses organismos. No BJ05 foram encontrada uma larva de Geophagus brasiliensis.
Na segunda campanha (ago/2011) foi capturado um Oligosarcus hepsetus e dois Astyanax sp.
no BJ01; duas Rhandia quelen no BJ03; uma Hoplias malabaricus, um Geophagus brasiliensis,
uma não identificada e uma recém-eclodida no BJ05 e apenas uma recém-eclodida no BJ
Controle.
Em áreas represadas, o estudo das variações na abundância e composição de ovos e larvas,
permite observar as espécies que foram sendo excluídas. Também possível identificar as que
melhor se adaptaram às novas condições resultantes do represamento do rio, como alteração
na temperatura da água (WARD & STANFORD, 1979; PETTS, 1984), criação de obstáculos que
impedem a movimentação longitudinal e lateral da biota fluvial (PETTS, 1984), assim como
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mudanças na forma com que a matéria particulada e os organismos são transportados a
jusante (WARD & STANFORD, 1979; PETTS 1984).
TABELA 69: Densidade de ovos e larvas/10m³ em cada amostragem efetiva, nas campanhas
chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011).
Densidade
3
(ind./10 m )
Larvas
Ovos

BJ01
(corrente
moderada)
Chuvosa
Seca
1,66
0,72
0,44
0

BJ02
(corrente
moderada)
Chuvosa Seca
0
0
0
0

BJ03
(corrente
moderada)
Chuvosa Seca
0,44
0,35
0
0

BJ04
(corredeira)
Chuvosa
0
0

Seca
0
0,14

BJ05
(remanso)
Chuvosa
0,14
0,44

Seca
0,45
0

BJ06
(corrente
modereda)
Chuvosa Seca
0
1,17
0
0,28

5.3.2.1.6.2.2.3 Diversidade
A diversidade de Shannon de ictioplancton foi calculada apenas para BJ01, onde ocorreram
mais de uma espécie. Obteve-se diversidade baixa, sendo de H'=1,5 na campanha chuvosa; e
H’ = 1,89 na campanha seca.
5.3.2.1.6.2.2.4 Similaridade e equitabilidade entre os biótopos
Foi realizada a análise da similaridade e equitabilidade entre os biótopos amostrados na AID da
PCH Bom Jesus. Foram considerados três biótopos: corrente moderada (BJ01, BJ02, BJ03 e
BJ06), corredeira (BJ04) e remanso (BJ05). Os pontos sem registros não foram considerados.
Foi utilizada a análise Morisita-Horn com base na abundância de larvas e ovos. Na campanha
chuvosa (jan/2011) nota-se o agrupamento dos pontos BJ03 e BJ05 (corrente moderada e
remanso), devido a ocorrência no BJ03 de três larvas na categoria "não identificada" e no BJ05
de três ovos na mesma categoria. Como já esperado, o BJ01 se destacou devido a ocorrência
neste ponto de maior abundância e riqueza de espécies.
Ainda na primeira campanha, a equitabilidade foi diferente de zero apenas no BJ01 e BJ05,
onde ocorreram mais de uma espécie, sendo J'=0,91 e J'=0,81, respectivamente. Nota-se, pelos
resultados, que a abundância foi mais bem distribuída pelas espécies no BJ01 do que no BJ05.
Já na campanha de seca (ago/2011) os pontos BJ01 e BJ05 (corrente moderada e remanso) se
agruparam e o ponto mais dissimilar foi o BJ06 (controle).
A falta de agrupamento em função do biótipo pode ocrrido devido a grande similaridade
entres os ambientes da AID, sendo o ponto que mais se difere dos outros o BJ04 por estar em
área de corredeira.
Em geral, a captura foi baixa ou nula em aguns pontos, tanto para ovos como para larvas. O
reduzido número de indivíduos em estágios iniciais de desenvolvimento encontrados nas
diferentes localidades amostradas pode ser reflexo do tipo de estratégia reprodutiva utilizada
pelos adultos.
A dificuldade na identificação é o principal problema encontrado em estudos de ovos e larvas
de peixes. Para uma bacia hidrográfica que ainda tem poucos estudos sobre o ictioplâncton,
faz se necessário cada vez mais inventariar os primeiros estágios de desenvolvimento dos
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BJ01

BJ05

BJ03

peixes para que se possa avançar e ampliar os estudos de ecologia do ictioplâncton e os
levantamentos de áreas críticas ao recrutamento.

0,95

0,9

Similaridade

0,85

0,8

0,75
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FIGURA 85: Dendrograma de similaridade (Morisita-Horn) entre os biótopos, localizados na
AID da PCH Bom Jesus, com base na abundância de larvas e ovos por espécie ou morfo
espécie. Campanha chuvosa, janeiro de 2011..
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FIGURA 86: Dendrograma de similaridade (Morisita-Horn) entre os biótopos, localizados na
AID da PCH Bom Jesus, com base na abundância de larvas e ovos por espécie ou morfo
espécie. Campanha seca, agosto de 2011.
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5.3.2.1.7 ICTIOFAUNA
5.3.2.1.7.1 Área de Influência Indireta (AII)
A bacia do rio Itabapoana está localizada entre as latitudes 20º15' e 21º15' S e longitudes
41º00 e 42º05' O, e drena uma área de aproximadamente 4.800 km2. A principal nascente do
rio Itabapoana encontra-se na Serra do Caparaó e sua desembocadura se dá no oceano
Atlântico, limitando os municípios de São Francisco de Itabapoana e Presidente Kennedy
(PROJETO MANAGÉ, 1998).
A bacia é submetida desde o século XIX a intensa interferência antrópica, no início na forma de
exploração madereira; posteriormente por atividades agrícolas - ciclos do café e da cana - e
atualmente a pecuária. A vegetação original foi quase totalmente substituída por campos de
pastagem e culturas. Atualmente os escassos remanescentes florestais restringem-se a
fragmentos de vegetação secundária em acelerado processo de degradação.
O Projeto RADAM (1983) apresentou um mapa de cobertura vegetal que mostra que a maior
parte da cobertura natural nas áreas abrangidas pelos ambientes das formações estacionais
semideciduais se encontra substituída por agricultura e pastagens. O Projeto Managé (1998)
apontou, para toda a bacia do rio Itabapoana, predomínio absoluto de áreas antropizadas.
Os primeiros registros sobre a ictiofauna do rio Itabapoana estão entre os resultados da
Expedição de Nathaniel Thayer que, em 1865, iniciou seus trabalhos no território brasileiro. Os
pesquisadores Charles F. Hartt e Edward Copelland percorreram os rios costeiros do sudeste
brasileiro, reunindo exemplares dos principais sistemas explorados, dentre as quais a bacia do
Itabapoana (HIGUSHI, 1996 in BIZERRIL E PRIMO, 2001).
Na década de 1980, equipes dos departamentos de ictiologia e malacologia do Museu Nacional
do Rio de Janeiro realizaram amostragens no rio Itabapoana e em alguns de seus tributários rio Pirapitinga -, e registraram um total de 6 espécies. De acordo com BIZERRIL E PRIMO
(2001), coletas realizadas posteriormente por BIZERRIL no ano de 1992, reuniram mais 3
espécies de peixes. Com o Estudo de Impacto Ambiental da UHE Rosal, novas amostragens na
bacia foram realizadas, ampliando para 14 o número de espécies conhecidas.
Mais recentemente, biólogos do Projeto Managé efetuaram amostragens em uma área mais
ampla, e aumentou para 32 o número de espécies registradas. Novas coletas realizadas na
bacia, nos anos de 1996 e 1999, ampliou consideravelmente o número de espécies registradas
no rio Itabapoana (BIZERRIL e PRIMO, 2001).
Entre os anos de 2007 a 2009, com a construção de outras hidrelétricas no rio Itabapoana,
novos estudos de levantamento, monitoramento e resgate de ictiofauna foram realizados nos
trechos inferior e médio-inferior da bacia. Durante o período foram capturadas as espécies
Salminus brasiliensis (dourado) e Delturus paraybae (cascudo), nunca antes registradas na
região. Além disso, coletas periódicas referentes às condicionantes ambientais permitiram a
análise de uma série amostral temporal de dados da biologia reprodutiva das espécies.
Segundo BIZERRIL E PRIMO (2001) são registrados poucos dados sobre o trecho superior da
bacia, somente por alguns espécimes de Trichomycterus vermiculatus coletados próximos a
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Serra do Caparaó. Os autores também citam que é importante destacar a ausência de
amostragens também nos sistemas de brejos e lagoas existentes na parte inferior da bacia.
Em sua composição geral, a ictiofauna de água doce do Itabapoana é semelhante a presente
na bacia do rio Paraíba do Sul, notadamente na presente no curso médio e inferior deste
último sistema. BIZERRIL & LIMA (1997) proporam a existência de uma subunidade
biogeográfica na região leste do Brasil - chamada de Província do Paraíba do Sul - que reúne o
trecho médio e inferior do rio Paraíba do Sul: os rios Itabapoana, Itapemirim, Macaé, São João
e as bacias associadas às lagoas Feia e de Cima, no norte fluminense.
Os grupos marinhos que ocorrem na foz do Itabapoana são comuns em outras regiões
estuarinas do estado do Rio de Janeiro. Assim como verificado em outros rios, a maior parte
das espécies possui distribuição limitada ao trecho final da bacia. Entretanto algumas espécies
ocorrem em trechos mais a montante, tendo sido registradas em diversos pontos interiores do
canal principal e de alguns dos tributários. Destas, pode-se destacar o robalo (Centropomus
parallelus), a manjuba (Anchoviella lepidentostole), o parati (Mugil curema), a tainha (Mugil
liza) e o peixe flor (Awaous tajasica) (BIZERRIL E PRIMO, 2001).
A Província do Paraíba do Sul é derivada da vicariância do soerguimento do complexo da Serra
do Mar/ Mantiqueira no Mioceno, associada a capturas fluviais por erosão regressiva dos
divisores de água durante o início do Quaternário e final do Terciário; e conexões fluviais ao
nível da plataforma continental - durante o Quaternário recente - como resultado dos
movimentos isostáticos do mar. Nos processos de captura ao nível da plataforma, o rio
Itapemirim e Itabapoana possivelmente representaram importantes vias de intercâmbio
faunístico (BIZERRIL E PRIMO, 2001).
Foram identificadas 71 espécies de peixes na bacia entre a UHE de Rosal e a desembocadura
(BIZERRIL E PRIMO, 2001).

FIGURA 87: Salminus brasiliensis (dourado) e Delturus parahybae (cascudo).
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TABELA 70: Espécies da ictiofauna registrada na Área de Influência Indireta do
empreendimento. VU: Espécie ameaçada de extinção, categoria vulnerável (BIZERRIL E PRIMO,
2001).
TAXON

NOME VULGAR

STATUS

ANGUILIFORMES
OPHICHTHYIDAE
Myriophis punctatus

Moréia

CLUPEIFORMES
CLUPEIDAE
Platanichthys platana

Sardinha

ENGRAULIDIDAE
Anchoa januaria

Manjuba

Anchovia clupeoides

Manjuba

Anchoviella lepidentostole

Manjuba

ERYTHRINIDAE
Hoplias malabaricus

Traíra

Hoplerythrinus unitaeniatus
PROCHILODONTIDAE
Prochilodus lineatus

Curimbatá

Prochilodus vimboides

Curimbatá

CURIMATIDAE
Cyphocharax gilbert

Sairú

ANOSTOMIDAE
Leporinus conirostris

Piau

Leporinus copelandii

Piau

Leporinus mormyrops

Piau

CHRENUCHIIDAE
Characidium sp.

Canivete

Characidium interruptum
CHARACIDAE
Brycon opalinus

Piabanha

Oligosarcus hepsetus

Bocarra

Mimagoniates microlepis

Lambari

Astyanax sp.

VU

Lambari

Astyanax bimaculatus

Lambari-do-rabo-amarelo

Astyanax fasciatus

Lambari-do-rabo-vermelho

Astyanax giton

Lambari

Astyanax scabripinnis

Lambari

Astyanax taeniatus

Lambari

Hyphessobrycon bifasciatus

Lambari

Hyphessobrycon cf. luetkeni

Lambari

Hyphessobrycon reticulatus

Lambari

Salminus brasiliensis

Dourado

SILURIFORMES
ARIIDAE
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TAXON
Genidens genidens

NOME VULGAR

STATUS

Bagre

AUCHENIPTERIDAE
Glanidium melanopterum

Cumbaca

Parauchenipterus striatulus

Cumbaca

PIMELODIDAE
Microglanis parahybae

Cumbaca

Pimelodella lateristriga

Mandi chorão

Rhamdia quelen
Imparfinis minutus

Jundiá
Mandizinho

TRICHOMYCTERIDAE
Trichomycterus sp.

Cambeva

Trichomycterus cf. vermicularis

Cambeva

LORICARIIDAE
Ancistrus sp.
Hypostomus affinis

Cascudo

H. luetkeni

Cascudo

Delturus parahybae

Cascudo

Hisonotus notatus

Sem nome vulgar

Otocinclus affinis

Sem nome vulgar

Parotocinclus maculicauda

Sem nome vulgar

Otothyris lophophanes

Sem nome vulgar

Neoplecostomus microps

Sem nome vulgar

Harttia loricariformes

Caximbau

Loricariichthys sp.

Caximbau

Rineloricaria sp.

Caximbau

VU

CALLICHTHYIDAE
Callichthys callichthys

Tamboatá, camboatá

Corydoras nattereri

Ferreiro

Corydoras prionotus

Ferreiro

Hoplosternum littoralle

Sassá mutema

GYMNOTIFORMES
GYMNOTIDAE
Gymnotus carapo

Tuvira

HYPOPOMIDAE
Brachypopomus janeiroensis

Tuvira

STERNOPYGIDAE
Eigenmannia virescens

Tuvira

CYPRINODONTIFORMES
POECILIIDAE
Poecilia vivipara

Barrigudinho

Phalloceros caudimaculatus

Barrigudinho

ATHERINIFORMES
ATHERINIDAE
Xenomelaniris brasiliensis

Peixe-rei

BELONIFORMES
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TAXON

NOME VULGAR

STATUS

BELONIDAE
Strongylura timucu

Agulhão

SYNGNATHIFORMES
SYNGNATHIDAE
Pseudophalus mindi

Peixe-cachimbo

Oostethus lineatus

Peixe-cachimbo

SYNBRANCHIFORMES
SYNBRANCHIDAE
Synbranchus marmoratus

Muçum

PERCIFORMES
CICHLIDAE
Cichlasoma facetum

Acará ferreirinha

Crenicichla lacustris

Jacundá

Geophagus brasiliensis

Cará

CENTROPOMIDAE
Centropomus parallelus

Robalo

MUGILIDAE
Mugil curema

Parati

Mugil liza

Tainha

GERREIDAE
Gerres aprion

Carapicu

Diapterus rhombeus

Carapeba

SCIANIDAE
Micropogonias furnieri

Corvina

GOBIIDAE
Awaous tajasica

Peixe-flor

ELEOTRIDIDAE
Eleotris pisonis

Moréia

Dormitator maculatus

Moréia

5.3.2.1.7.1.1 Espécies Migradoras
As primeiras considerações acerca da amplitude das migrações de peixes na bacia do rio
Itabapoana foram apresentadas no estudo de inventário conduzido pela MONASA (1986).
Posteriormente o assunto foi retomado por BIZERRIL & PRIMO (2001).
Ambos os trabalhos, conduzidos a partir de levantamentos de campo, destacam como pontos
principais:
a) Na bacia do rio Itabapoana, a migração das espécies listadas ocorre ao longo do canal
principal, não envolvendo tributários, o que se explica pelos portes relativamente pequenos
dos mesmos.
b) A principal rota se desenvolve de forma contínua até a UHE Franca Amaral.
c) Após o UHE Franca Amaral, a cachoeira de Rosal atua como um segundo elemento seletivo à
migração da ictiofauna.
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Estes dados foram detalhados, ao longo do processo de licenciamento da PCH Calheiros,
através de estudo complementar que envolveu equipe formada por pesquisadores da
Universidade Federal Fluminense (UFF), integrados ao Projeto MANAGÉ, e consultores
externos.
Os resultados obtidos, além de chegar aos mesmos resultados já obtidos, destacam que dentro
do arranjo ictiofaunístico da bacia do rio Itabapoana há uma parcela de espécies migratórias,
dentre as quais podem ser citadas os curimbatás (Prochilodontidae), os piaus (Anostomidae), e
a piabanha (Brycon opalinus).
A amplitude e a natureza da migração das espécies migradoras mostra-se muito variável, o que
permite dividir as espécies locais em três grandes complexos ecológicos, definidos de acordo
com a extensão e a forma das migrações realizadas pelos mesmos. Dessa forma, podemos
reconhecer os seguintes grupos:
Grandes migradores – Espécies que se deslocam por grandes distâncias antes de iniciar a
desova.
Pequenos migradores – Espécies cuja migração se dá em pequenas distâncias, muitas vezes
limitando-se a trechos de pequenos tributários.
Espécies anádromas – Espécies marinhas que realizam migrações no interior do sistema fluvial.
Na sua maioria, as espécies de "piracema” da bacia do rio Itabapoana exibem hábitos
reprodutivos que as classificam dentro do grupo dos pequenos migradores.
TABELA 71: Espécies migratórias da bacia do rio Itabapoana (BIZERRIL & PRIMO, 2001).
Táxon
CLUPEIFORMES
CLUPEIDAE
Platanichthys platana
ENGRAULIDIDAE
Anchoa januaria
Anchovia clupeoides
Anchoviella lepidentostole
PROCHILODONTIDAE
Prochilodus lineatus
Prochilodus vimboides
CURIMATIDAE
Cyphocharax gilbert
ANOSTOMIDAE
Leporinus conirostris
Leporinus copelandii
Leporinus mormyrops
CHARACIDAE
Brycon opalinus
SILURIFORMES
ARIIDAE
Genidens genidens
PERCIFORMES
CENTROPOMIDAE
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Hábito

Anádroma
Anádroma
Anádroma
Anádroma
Grande migrador
Grande migrador
Pequeno migrador
Pequeno migrador
Pequeno migrador
Pequeno migrador
Pequeno migrador

Anádroma
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Táxon

Hábito

Centropomus parallelus
MUGILIDAE
Mugil curema
Mugil liza

Anádroma
Anádroma
Anádroma

Muitos destes grupos eurialinos listados na relação geral de espécies podem ser classificados
como "ocasionais" ao sistema, fato este que se verifica para Strongylura timucu, por exemplo,
o que significa que o processo de incursão no sistema não representa um elo fundamental de
suas estratégias de sobrevivência.
Espécies como Genidens genidens e os singnatídeos e eleotridídeos são usualmente apontados
como estuarino-residentes, logo podem completar seu ciclo evolutivo em ambientes
mesoalinos, como a desembocadura do rio Itabapoana.
Por outro lado, espécies como Centropomus parallelus e os mugilídeos notabilizam-se por
realizarem migrações em diversos rios do litoral brasileiro, o que sugere a importância destes
sistemas como parte de suas estratégias tróficas e reprodutivas.
De acordo com BIZERRIL & PRIMO (2001), as espécies marinhas eurialinas penetram no canal
principal do rio Itabapoana principalmente até o acidente geográfico denominado localmente
como cachoeira das Garças (ou cachoeira Gabiroba).
5.3.2.1.7.1.2 Espécies Introduzidas
Na lista apresentada, verifica-se uma variação de espécies dulciaqüícolas e marinhas,
somando-se a estas, espécies introduzidas. BIZERRIL & PRIMO (2001) relacionaram as espécies
de peixes introduzidas no rio Itabapoana.
Dentre as espécies introduzidas, taxa como Clarias gariepinnus e Cichla ocellaris, por
apresentarem hábitos ictiófagos, grande fertilidade e alta capacidade de dispersão, mostramse potencialmente danosos à conservação da fauna nativa.
TABELA 72: Espécies introduzidas na bacia do Itabapoana (BIZERRIL & PRIMO, 2001).
Espécies
CHARACIFORMES
Erythrinidae
Hoplias lacerdae
Serrasalmidae
Colossoma macroponum
Piaractus mesopotamicus
Anostomidae
Leporinus macrocephalus
Characidae
Salminus maxillosus
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Ctenopharyngodon idella
Cyprinus carpio
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Nome Popular

Origem

Razões relacionadas à introdução

Trairão

América do Sul

Pesca

Pacu
Tambaqui

América do Sul
América do Sul

Pesca
Pesca

Piau açú

América do Sul

Pesca

Dourado

América do Sul

Pesca

Carpa capim
Carpa

Ásia
Ásia

Pesca
Pesca
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Espécies
SILURIFORMES
Clariidae
Clarias gariepinnus
CYPRINODONTIFORMES
Poeciliidae
Poecilia reticulata
PERCIFORMES
Cichlidae
Cichla ocellaris
Cichla temensis
Cichla monoculus
Tillapia rendalii
Oreochromis niloticus

Nome Popular

Origem

Razões relacionadas à introdução

Bagre africano

África

Pesca

Guppy

América do Sul

Controle biológico

Tucunaré
Tucunaré
Tucunaré
Tilápia
Tilápia

América do Sul
América do Sul
América do Sul
África
África

Pesca
Pesca
Pesca
Pesca/Controle biológico
Pesca/Controle biológico

5.3.2.1.7.1.3 Espécies Ameaçadas de Extinção
Apenas a “pirapitinga” Brycon opalinus e o “cascudo” Delturus parahybae constam na lista
oficial de espécies brasileiras ameaçadas publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, na
categoria “vulnerável”, a mais branda de todas. (MACHADO, 2005).
5.3.2.1.7.1.4 Atividade Pesqueira
Além da pesca recreativa (desportiva) que se desenvolve em toda a bacia e na AID, registra-se
na Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento a pesca profissional.
No Volume IV – Diagnóstico do Meio Socioeconômico – no item Estudo sobre os Recursos
Pesqueiros são descritas as relações das comunidades da AID/ADA e AII do empreendimento
com a atividade de pesca.
A pesca profissional local é “artesanal”, considerada assim por ser realizada em canoas, ou
essas serem o meio utilizado para a instalação das redes e lance de tarrafas, e por serem as
próprias casas e a feira livre os espaços de venda do pescado, que vamos encontrar os
pescadores do médio Itabapoana, (mais especificamente residentes em Bom Jesus do
Itabapoana, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado) (SIQUEIRA, 2006).
Por causa da grande abundância, Prochilodus vimboides e P. lineatus, ou “curimbatás”,
possuem grande importância econômica para a região, sendo uma das espécies mais
exploradas pela atividade pesqueira local.
A principal característica do gênero é a boca protrátil, em forma de ventosa, com lábios
carnosos, sobre os quais estão implantados numerosos dentes diminutos dispostos em fileiras.
As escamas são ásperas e a coloração é prateada. Pode alcançar de 30 a 80 cm de
comprimento total dependendo da espécie. São espécies detritívoras, alimentam-se de
matéria orgânica e microorganismos associados à lama do fundo de lagos e margens de rios e
realizam longas migrações reprodutivas.
Os prochilodontídeos apresentam uma distribuição geográfica que inclui o sul América do Sul,
oeste do Andes, Colômbia e Venezuela (CASTRO & VARI, 2003).
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A grande abundância de curimbatás na região pode ser explicada pelo tipo de fundo e pela
característica do rio Itabapoana, que possui um fundo predominantemente rochoso e muitas
áreas de corredeiras. O hábito alimentar da espécie (se alimentam do lodo e lama nas pedras)
é um indicativo da preferência por locais rochosos.
Segundo CASTRO & VARI (2003), os membros da família Prochilodontidae são muito
importantes comercialmente. Os autores citam ainda a grande importância econômica dos
membros desta família na atividade pesqueira da Bacia Amazônica e dos rios Paraná, La Plata e
Uruguai. Na região das PCHs Pirapitinga e Pedra do Garrafão os curimbatás são também muito
abundantes e têm uma grande importância comercial.
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TABELA 73: Principais espécies pescadas na bacia do rio Itabapoana e algumas características
ecológicas (BIZERRIL & PRIMO, 2001).
Espécie

Nome popular

Habitat
primário

Migração

Lótica vs.
Lêntica

Hoplias aff. malabaricus
Hoplerythrinus unitaeniatus
Prochilodus affinis
Prochilodus vimboides
Cyphocharax gilbert
Leporinus conirostris
Leporinus copelandii
Brycon opalinus
Genidens genidens
Rhamdia quelen
Hypostomus affinis
Hypostomus luetkeni
Geophagus brasiliensis
Centropomus parallelus
Mugil liza
Mugil curema

Traíra
Morobá
Grumatã, curimbatá
Grumatã, curimbatá
Sairú
Piapara
Piau
Piabanha
Bagre
Jundiá
Cascudo
Cascudo, beiçola
Acará
Robalo
Parati, taínha
Parati, taínha

Dulcícola
Dulcícola
Dulcícola
Dulcícola
Dulcícola
Dulcícola
Dulcícola
Dulcícola
Marinho
Dulcícola
Dulcícola
Dulcícola
Dulcícola
Marinho
Marinho
Marinho

Não Realiza
Não Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Realiza
Não Realiza
Não Realiza
Não Realiza
Não Realiza
Realiza
Realiza
Realiza

Lêntica
Lêntica
Lótica
Lótica
Lêntica
Lótica
Lêntica
Lótica
Lótica
Lêntica
Lêntica
Lêntica
Lêntica
Lótica
Lótica
Lótica

5.3.2.1.7.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)
5.3.2.1.7.2.1 Metodologia
O estudo foi realizado em duas campanhas, uma em janeiro de 2011 (chuvosa) e outra em
agosto de 2011 (seca). Para amostragem dos peixes foram empregados diferentes
instrumentos de pesca, visando desta forma retratar com a maior fidelidade a comunidade
ictiofaunística presente no sistema no momento da campanha.
Para tanto, foram empregados os diferentes artefatos listados abaixo:
 Tarrafas de 2 m de altura com diferentes malhagens (malha de 15mm entrenós
adjacentes), durante 1 (uma) hora; com esforço amostral total de 12,56m2/ h;
 Redes de espera (10 m de comprimento e 1,5 m de altura; malhas de 20, 30, 40mm
entrenós adjacentes), durante 12 horas; com esforço total de 3,75m2/ h;
 Rede arrasto com área de 1m2 e com malha de 2 mm entrenós adjacentes, durante 1
(uma) hora; com esforço de 1m2/ h.
Em campo, todos os exemplares capturados foram separados por local de captura, tipo de
amostragem e acondicionados em sacos plásticos, sendo imediatamente fixados em uma
solução de formalina a 10%.
Os dados foram apresentados discriminando os pontos de coleta e tipo de apetrecho. No caso
de malhadeiras, as coletas foram especificadas segundo os diferentes tamanhos de malhas.
A biomassa (g) dos indivíduos foi estimada utilizando uma balança eletrônica de precisão.
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A diversidade alfa refere-se ao número e a abundância de espécies dentro de uma
comunidade, enquanto que a diversidade beta se relaciona com as diferenças na composição
de espécies e suas abundâncias entre áreas dentro de uma comunidade (MARGURRAN 1988).
A magnitude da diversidade alfa está relacionada com a riqueza ou número de espécies por
unidade de área e a equabilidade, ou seja, a distribuição do número de indivíduos por espécie.
Para avaliar a diversidade alfa nas comunidades foi utilizado o índice de Shannon-Wienner (H’),
que atribui maior peso a espécies raras (MAGURRAN, 1988).
A diversidade beta foi avaliada pelo índice de Whittaker, que mede a mudança ou taxa de
substituição na composição de espécies de um local para outro (WHITTAKER, 1972):
ß = (c/ a) – 1
Onde c = total de espécies amostradas; a = média do número de espécies amostradas.
A abundância relativa por amostrador foi estimada pela equação:
AR =(ni/ ntotal)*100
Onde Ni = abundância da espécie; ntotal = abundância total.
Para elaboração do dendograma de similaridade entre as unidades amostrais, foi calculado o
coeficiente de Bray-Curtis com base na matriz de abundância de espécies.
5.3.2.1.7.2.2 Resultados
Na campanha chuvosa foram capturadas 14 espécies de peixes, 3 ordens e 7 famílias; em 53
indivíduos; e na campanha seca foram 17 espécies em 68 indivíduos. Todas as espécies citadas
já foram registradas em trabalhos anteriores e são consideradas comuns deste trecho do rio
Itabapoana. Nenhuma espécie consta na lista de espécies ameaçadas de extinção. Não foi
registrada nenhuma espécie endêmica. O bagre-africano Clarias gariepinus é exótico, nativo
do continente africano.
TABELA 74: Espécies de peixes capturadas na área de influencia direta da PCH Bom Jesus.
Amostradores: RE(20): Rede de espera malha 20 mm. RE(30): Rede de espera malha 30 mm.
RE(40): Rede de espera malha 40 mm. TA: Tarrafa. AR: Rede de arrasto.
Táxon

Nome comum

Amostrador

Leporinus copelandii

Piau

RE(20), RE(40)

Leporinus conirostris

Piau

RE(30), RE(40)

Astyanax sp.

Lambari

TA, AR

Astyanax bimaculatus

Lambari

RE(20), RE(30), TA, AR

Astyanax fasciatus

Lambari

RE (20), TA

Cyphocharax gilbert

Sairu

RE(30)

Oligosarcus hepsetus

Bocarra

RE(20), RE(30), RE(40)

Ordem Characiformes
Família Anostomidae

Família Characidae

Família Prochilodontidae
PCH Bom Jesus
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Táxon

Nome comum

Amostrador

Prochilodus lineatus

Curimba

RE(30), RE(40)

Prochilodus vimboides

Curimba

RE(30), RE(40)

Traíra

RE(30), RE(40)

Caximbau

RE(30)

Hypostomus affinis

Cascudo

RE(20), RE(30), RE(40)

Hypostomus luetkeni

Cascudo

RE(20), RE(30), RE(40)

Caximbau

RE(30)

Jundiá

RE(30)

Tamboatá

RE (30)

Bagre-africano

RE(40)

Cumbaca

RE(20), RE(30)

Crenicichla lacustris

Joana

RE(20), RE(30)

Geophagus brasiliensis

Acará

RE(30)

Família Erythrinidae
Hoplias malabaricus
Ordem Siluriformes
Família Loricariidae
Harttia loricariformes

Loricariichthys sp.
Família Heptapteridae
Rhamdia quelen
Família Callichthyidae
Hoplosternum littorale
Família Clariidae
Clarias gariepinus
Família Auchenipteridae
Parauchenipterus striatulus
Ordem Perciformes
Família Cichlidae

Ordem Cyprinodontiformes
Família Poeciliidae
Poecilia vivipara

Barrigudinho

AR

5.3.2.1.7.2.2.1 Riqueza e abundância
Na campanha chuvosa (jan/2011), no ponto BJ01 foram capturadas as espécies Harttia
loricariformes (4), Hoplias malabaricus (2), Hypostomus affinis (1), Hypostomus luetkeni (1),
Loricariichthys sp. (1), Parauchenipterus striatulus (2), Prochilodus lineatus (1) e Prochilodus
vimboides (1). No ponto BJ02 foram coletadas: Cyphocharax gilbert (2), Geophagus brasiliensis
(2), Loricariichthys sp. (3), Parauchenipterus striatulus (1) e Prochilodus lineatus (2). No BJ03
foram registrados Astyanax bimaculatus (1), Astyanax fasciatus (1), Crenicichla lacustris (1),
Hypostomus luetkeni (1) e Leporinus copelandii (1). Em BJ04 foi observada a menor riqueza
Astyanax fasciatus (6) e Harttia loricariformes (4). Em BJ Controle foram capturados
Hypostomus luetkeni (7), Leporinus copelandii (1) e Prochilodus lineatus (1).
Na campanha seca (ago/2011) foram coletadas Hoplias malabaricus (1), Hypostomus luetkeni
(3), Oligosarcus hepsetus (2), Parauchenipterus striatulus (2), Prochilodus lineatus (4), Rhamdia
quelen (1). No BJ02 foram coletadas Astyanax sp. (3), Crenicichla lacustris (1), Geophagus
brasiliensis (2), Leporinus conirostris (1), Prochilodus lineatus (2). No BJ03 foram registradas
Astyanax sp. (4), Cyphocharax gilbert (1), Hypostomus affinis (1), Hypostomus luetkeni, (1)
Leporinus conirostris (1), Oligosarcus hepsetus (3), Prochilodus lineatus (1), Rhamdia quelen (2).
No ponto B04 Astyanax bimaculatus (1), Crenicichla lacustris (1), Hypostomus affinis (3),
PCH Bom Jesus
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Loricariichthys sp. (2), Oligosarcus hepsetus (2), Prochilodus vimboides (1). No BJ05 Clarias
gariepinus (1), Crenicichla lacustris (2), Hoplias malabaricus (1), Oligosarcus hepsetus (3),
Prochilodus lineatus (1). No BJ Controle Clarias gariepinus (1), Hoplosternum littorale (1),
Hypostomus affinis (2), Hypostomus luetkeni (2), Oligosarcus hepsetus (1), Prochilodus lineatus
(4), Prochilodus vimboides (2) e Rhamdia quelen (1).
Na campanha chuvosa (jan/2011) a unidade amostral BJ01 foi a que apresentou maior riqueza
e abundância de espécies, sendo capturados 13 indivíduos de oito espécies. Já o ponto BJ04,
que representa o biótopo de corredeira, apresentou a menor riqueza, apenas duas espécies. E
o BJ03 apresentou menor abundância, cinco indivíduos, sendo um de cada espécie.
Na campanha seca (ago/2011) as unidades BJ03 e BJ Controle apresentaram abundância de 14
indivíduos, seguindo de BJ01 com 13. Nas duas unidades citadas acima também foi registrada
a maior riqueza, com 8 espécies. A menor abundância ocorreu em BJ05, com 5 peixes
coletados; e a menor riqueza em BJ02 e BJ05, com 5 espécies.
Na primeira campanha, a espécie mais abundante foi Hypostomus luetkeni, com 11 espécimes,
representando apenas 20,8% da amostragem. Harttia loricariformes foi a segunda mais
abundante com oito indivíduos. Onze espécies ocorreram com abundância menor que 10% em
relação ao total de indivíduos coletados. Na segunda campanha a espécie mais abundante foi
Prochilodus lineatus, com 12 indivíduos ou 17,6% do total coletado, seguido de Oligosarcus
hepsetus com 11 indivíduos e 16,2%.
A riqueza e abundância de peixes por apetrecho demonstrou que, em ambas as campanhas, a
rede de espera foi mais eficiente. O maior número de espécimes foi obtido com a rede de
espera malha 30mm, com 21 peixes na primeira e 29 na segunda.
Pode-se observar que 12 espécies das 14 amostradas foram exclusivas para o tipo de
apetrecho utilizado, demonstrando a importância da utilização de diferentes amostradores
para um levantamento adequado da comunidade íctia.
TABELA 75: Riqueza de espécies por unidade amostral na área de influencia direta da PCH Bom
Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011).

Chuvosa

BJ01
(Corrente
moderada)
8

BJ02
(Corrente
moderada)
5

BJ03
(Corrente
moderada)
5

Seca

6

5

8

Campanha

PCH Bom Jesus
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BJ04
(Corredeira)

BJ05
(Remanso)

2

3

BJ06
(Corrente
moderada)
3

6

5

8
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9

1a Campanha

8

2a Campanha

7

Riqueza

6
5
4
3
2
1
0

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

Controle BJ

FIGURA 88: Riqueza de peixes capturados por unidade amostral na área de influencia direta da
PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011).
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TABELA 76: Abundância de peixes capturados por espécie e por unidade amostral na área de influencia direta da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa
(janeiro/2011) e seca (agosto/2011).
Espécie

BJ01
Chuvosa

BJ02
Seca

Chuvosa

Astyanax sp.

BJ03
Seca

Chuvosa

3

BJ04
Seca

Chuvosa

BJ05
Seca

Chuvosa

1

3

CONTROLE BJ
Seca

Chuvosa

4

Astyanax bimaculatus

1

Astyanax fasciatus

1

6

Clarias gariepinus

1

Crenicichla lacustris

1

Cyphocharax gilbert

2

Geophagus brasiliensis

2

Harttia loricariformes

4

Hoplias malabaricus

2

1

1

1

2

1
2

1
4

1

1

Hoplosternum littorale

1

Hypostomus affinis

1

Hypostomus luetkeni

1

1
3

1

Leporinus copelandii
1
1

Oligosarcus hepsetus

2
2

7
1

1
3

2

1

Prochilodus lineatus

1

4

2

Prochilodus vimboides

1

2

2

1
2
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3
1

1
1

2

2

2
2
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1

3

Parauchenipterus striatulus

Rhamdia quelen

3

1

Leporinus conirostris
Loricariichthys sp.

Seca

1
1

4
2
1

TABELA 77: Abundância dos peixes capturados por unidade amostral na área de influencia
direta da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011).
Campanha

BJ01
(Corrente
moderada)

BJ02
(Corrente
moderada)

BJ03
(Corrente
moderada)

BJ04
(Corredeira)

BJ05
(Remanso)

BJ06
(Corrente
moderada)

Chuvosa

13

10

5

10

6

9

Seca

13

9

14

10

8

14

16

1a campanha

14

2a campanha

Abundância

12
10

8
6
4

2
0
BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

CONTROLE BJ

FIGURA 89: Abundância dos peixes capturados por unidade amostral na área de influencia
direta da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011 – 1° campanha) e seca
(agosto/2011 – 2° campanha).
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TABELA 78: Abundância relativa (%) por espécies dos peixes capturados na área de influência
direta da PCH Bom Jesus.
Espécies
Astyanax bimaculatus
Astyanax fasciatus
Astyanax sp.
Clarias gariepinus
Crenicichla lacustris
Cyphocharax gilbert
Geophagus brasiliensis
Harttia loricariformes
Hoplias malabaricus
Hoplosternum littorale
Hypostomus affinis
Hypostomus luetkeni
Leporinus conirostris
Leporinus copelandii
Loricariichthys sp.
Oligosarcus hepsetus
Parauchenipterus striatulus
Prochilodus lineatus
Prochilodus vimboides
Rhamdia quelen

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

AR (%)
Chuvosa
Seca
7,5
1,5
13,2
10,3
2,9
1,9
5,9
3,8
1,5
5,7
2,9
15,1
3,8
2,9
1,5
1,9
8,8
20,8
8,8
2,9
3,8
7,5
2,9
16,2
5,7
2,9
7,5
17,6
1,9
4,4
5,9
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TABELA 79: Frequencia de ocorrência (FO%) dos peixes capturados na área de influencia direta
da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011).
Espécie
Astyanax bimaculatus
Astyanax fasciatus
Astyanax sp.
Clarias gariepinus
Crenicichla lacustris
Cyphocharax gilbert
Geophagus brasiliensis
Harttia loricariformes
Hoplias malabaricus
Hoplosternum littorale
Hypostomus affinis
Hypostomus luetkeni
Leporinus conirostris
Leporinus copelandii
Loricariichthys sp.
Oligosarcus hepsetus
Parauchenipterus striatulus
Prochilodus lineatus
Prochilodus vimboides
Rhamdia quelen

PCH Bom Jesus
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Frequência de Ocorrência (%)
Chuvosa
Seca
33,3
16,7
33,3
33,3

16,7
16,7
33,3
33,3
16,7
16,7
16,7
66,7
33,3
33,3
33,3
50
16,7

33,3
50,0
16,7
16,7
33,3
50,0
50,0
33,3
16,7
83,3
16,7
83,3
33,3
50,0
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TABELA 80: Abundância da ictiofauna por espécie capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011).
Arrasto.

Espécie

BJ01
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Astyanax sp.

BJ03
Corrente
moderada

Seca

Chuvosa

3

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Controle BJ
Corrente
moderada

BJ05
Remanso

Seca

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

4

Astyanax bimaculatus

2

Poecilia vivipara

4

11

TABELA 81: Abundância da ictiofauna por espécie capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011). Rede
de espera 20mm.

Espécie

BJ01
Corrente
moderada
Chuvosa

BJ02
Corrente
moderada

Seca

Chuvosa

BJ03
Corrente
moderada

Seca

Astyanax bimaculatus

Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Seca

1

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

3

Astyanax fasciatus

6

Crenicichla lacustris

1

Hypostomus affinis

1
1

Hypostomus luetkeni

2

1

1

Oligosarcus hepsetus

1

Leporinus copelandii

3

1

1

2

1

Parauchenipterus striatulus

1

Prochilodus lineatus

1
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Controle BJ
Corrente
moderada

BJ05
Remanso

2
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TABELA 82: Abundância da ictiofauna por espécie capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011). Rede
de espera 30mm.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

BJ02
Corrente
moderada

Seca

Chuvosa

BJ03
Corrente
moderada

Seca

Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Astyanax bimaculatus

Controle BJ
Corrente
moderada

BJ05
Remanso

Seca

Chuvosa

Seca

1

Cyphocharax gilbert

2

Geophagus brasiliensis

2

Harttia loricariformes

4

Hoplias malabaricus

1

2

1
4

Hoplosternum littorale

1

Hypostomus affinis

2

Hypostomus luetkeni

1
1

3

1

Oligosarcus hepsetus
Prochilodus lineatus

2
2

1
3

1
1

1

1

Prochilodus vimboides
Rhamdia quelen
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2

2

Leporinus conirostris

Parauchenipterus striatulus

Seca

1

Crenicichla lacustris

Loricariichthys sp.

Chuvosa

1
1

2

2
1
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TABELA 83: Abundância da ictiofauna por espécie capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011). Rede
de espera 40mm.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

BJ02
Corrente
moderada

Seca

Chuvosa

BJ03
Corrente
moderada

Seca

Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Seca

Controle BJ
Corrente
moderada

BJ05
Remanso
Chuvosa

Clarias gariepinus

Seca

Chuvosa

1

Hoplias malabaricus

1

Hypostomus affinis

1

Hypostomus luetkeni

1

1

Seca
1

1
1

Leporinus conirostris

2

7

2

1

Leporinus copelandii

1

Oligosarcus hepsetus

1

Prochilodus lineatus

1

Prochilodus vimboides

1

PCH Bom Jesus
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1
2

1

1
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1

2

TABELA 84: Abundância da ictiofauna por espécie capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro/2011) e seca (agosto/2011).
Tarrafa.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

BJ02
Corrente
moderada

Seca

Chuvosa

BJ03
Corrente
moderada

Seca

Astyanax fasciatus
Hypostomus luetkeni

Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Prochilodus lineatus

PCH Bom Jesus
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Seca

1
1

Loricariichthys sp.
Oligosarcus hepsetus

BJ05
Remanso

1
1

1
2

1
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Chuvosa

Seca

Controle BJ
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

5.3.2.1.7.2.2.2 Diversidade alpha (α) e beta (β)
A diversidade alpha (α) pode ser definida como a riqueza de espécies em um habitat ou
número de espécies em uma escala local.
Considerando todos os apetrechos utilizados temos o gráfico a seguir que apresenta a
diversidade (H’) nas duas campanhas, por unidade amostral. Os resultados são similares a
riqueza de espécies, com BJ01 apresentado a maior diversidade e BJ04 a menor na campanha
chuvosa. Na campanha seca, BJ Controle exibiu o maior valor e BJ05 o menor.
Na campanha chuvosa, a diversidade calculada por unidade amostral e amostrador apresentou
maior valor na unidade amostral BJ01 para a rede de espera de 40mm. O menor valor, com
excessão daqueles que apresentavam apenas uma espécie e tiveram o valor zero, foi no BJ05
para arrasto. Neste foram coletadas apenas duas espécies. Na campanha de seca a diversidade
foi maior com a malha 30mm, na uniddae BJ04.
Na campanha chuvosa a rede de malha 40mm se apresentou como amostrador que obteve
maior diversidade em dois pontos (BJ01 e BJ Controle). Assim como, a rede de espera de
malha 30mm, nos pontos (BJ01 e BJ02). A tarrafa foi responsável pela menor diversidade,
tendo capturado apenas um indivíduo de Astyanax fasciatus no ponto BJ03. Na campanha de
seca as redes de espera de malhas 30 e 40mm tembém foram as mais eficientes na maioria
das unidades amostradas.
A diversidade beta (β) pode ser considerada como a de mudança de espécies ao longo de um
gradiente ambiental ou a taxa com que a composição de espécies varia numa região. Quanto
maior a heterogeneidade ambiental, maior a diversidade beta.
Considerando todas as espécies amostradas a diversidade β na campanha chuvosa foi de 2,2 e
na seca foi 1,68. Os valores indicam grande heteregeneidade ambiental no trecho estudado.
No entanto, a análise de similaridade entre as unidades amostrais não demonstra que o índice
esteja relacionado com a diferenciação de biótopos. É necessária uma maior série de dados
para se inferir sobre os fatores que podem estar influenciando a heterogeneidade do
ambiente. Ressalta-se ainda a dificuldade em comparar valores de diversidade beta com os
outros estudos devido a utilização de diferentes índices na literatura.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 241

2,5

1a campanha

2a campanha

Diversidade H'

2

1,5

1

0,5

0
BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

CONTROLE BJ

FIGURA 90: Diversidade de Shannon (H’) por unidade amostral da ictiofauna amostrada na AID
da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011 – 1° campanha) e seca (agosto de
2011 – 2° campanha).
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TABELA 85: Diversidade alfa (H') da ictiofauna capturada por amostrador na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto
de 2011).
BJ01
Corrente
moderada

Diversidade

Chuvosa

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Seca

Arrasto
0,69

Rede malha 30mm

1,21

1,28

Rede malha 40mm

1,61

1,39

PCH Bom Jesus
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Chuvosa

Seca

Controle BJ
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

0,64

Rede malha 20mm

Tarrafa

BJ05
Remanso

1,39
1,32

1,33

1,10

0,69

0,64

1,55

1,39

0,69

0,64
1,33

1,10
0,69
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1,01
0,63

1,33

Arrasto

1,80

Rede malha 20mm
Rede malha 30mm

1,60

Rede malha 40mm
Tarrafa

1,40

Diversidade (H')

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

0,00
1a
2a
1a
2a
1a
2a
1a
2a
1a
2a
1a
2a
Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha Campanha
BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

Controle BJ

FIGURA 91: Diversidade alfa (H') da ictiofauna capturada por amostrador na AID da PCH Bom
Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011 – 1° campanha) e seca (agosto de 2011 – 2°
campanha).
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5.3.2.1.7.2.2.3 Densidade
Em relação à densidade o amostrador arrasto se mostrou bastante eficiente nas duas
campanhas, devido principalmente a coleta dos barrigudinhos, em locais mais rasos. Nas duas
campanhas, a densidade obitida com as redes de espera variou entre 0,27 e 1,87
indivíduos/m2.

5.3.2.1.7.2.2.4 Biomassa
A biomassa obtida foi maior conforme o aumento da malha utilizada. Malha 20mm obteve
biomassa total de 364,1g na campanha chuvosa e 2.384,7g na campanha de seca, enquanto
que malha 30mm obteve 1.744,8g e 5.063,9g, e a 40mm 4.776,7 e 3.728,1g de biomassa total,
respectivamente.

5.3.2.1.7.2.2.5 Similaridade e equitabilidade
A Equitabilidade de Pielou, considerando todos as unidades, quese sempre foi maior que
J’=0,90, com exceção do BJ Controle na campanha chuvosa. Este resultado demonstra que a
abundância foi bem distribuída entre as espécies, como já havia sido indicado pelo cálculo de
abundância relativa. Na unidade BJ Controle, Hypostomus luetkeni ocorreu com sete
espécimes enquanto que Leporinus copelandii e Prochilodus lineatus ocorreram com um
indivíduo cada. Já no ponto BJ03, na campanha chuvosa, todas as espécies foram registradas
com apenas um indivíduo cada, por isso o valor de equitabilidade foi máximo, J’=1,0.
O dendograma de similaridade, elaborado com base no índice de Bray-Curtis, demonstrou
baixa similaridade entre as unidades amostrais nas duas campanhas. Na primeira, o grupo com
amior similaridade foi o formado por BJ03 (corrente moderada) e BJ05 (remanso), com índice
próximo a 0,36. Na segunda campanha, o grupo BJ Controle e BJ01 teve o maior valor, ambos
de corrente moderada.
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TABELA 86: Densidade (ind./ m2) da ictiofauna capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011).
Arrasto.

Espécie

BJ01
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Astyanax sp.

Seca

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

3,00

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Controle BJ
Corrente
moderada

BJ05
Remanso

Seca

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Seca

4,00

Astyanax bimaculatus

2,00

Poecilia vivipara

4,00

11,00

TABELA 87: Densidade (ind./ m2) da ictiofauna capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011). Rede
de espera 20mm.

Espécie

BJ01
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

Astyanax bimaculatus

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

0,27

Chuvosa

Seca

Controle BJ
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

0,80

Astyanax fasciatus

1,60

Crenicichla lacustris

0,27

Hypostomus affinis

0,27
0,27

Hypostomus luetkeni

0,53

0,27

0,27

Oligosarcus hepsetus

0,27

Leporinus copelandii

0,80

0,27

0,27

0,53

0,27

Parauchenipterus striatulus

0,27

Prochilodus lineatus

0,27
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TABELA 88: Densidade (ind./ m2) da ictiofauna capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011). Rede
de espera 30mm.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Astyanax bimaculatus

Seca

BJ05
Remanso
Chuvosa

Seca

0,53

Geophagus brasiliensis

0,53

Harttia loricariformes

1,07

Hoplias malabaricus

0,27

0,53

0,27
1,07

Hoplosternum littorale

0,27

Hypostomus affinis

0,53

Hypostomus luetkeni

0,27
0,27

0,80

0,27

Oligosarcus hepsetus

0,53
0,53

0,27
0,80

0,27
0,27

0,27

Prochilodus vimboides
Rhamdia quelen
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0,53

0,53

Leporinus conirostris

Prochilodus lineatus

Seca

0,27

Cyphocharax gilbert

Parauchenipterus striatulus

Chuvosa

0,27

Crenicichla lacustris

Loricariichthys sp.

Controle BJ
Corrente
moderada

0,27
0,27

0,27

0,53
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0,53
0,27

TABELA 89: Densidade (ind./ m2) da ictiofauna capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011). Rede
de espera 40mm.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ04
Corredeira
Chuvosa

Seca

BJ05
Remanso
Chuvosa

Clarias gariepinus

Seca

Controle BJ
Corrente
moderada
Chuvosa

0,27

Hoplias malabaricus

0,27

Hypostomus affinis

0,27

Hypostomus luetkeni

0,27

0,27

Seca

0,27

0,27
0,27

Leporinus conirostris

0,53

1,87

0,53

0,27

Leporinus copelandii

0,27

Oligosarcus hepsetus

0,27

Prochilodus lineatus

0,27

Prochilodus vimboides

0,27
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0,27
0,53

0,27

0,27
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0,27

0,53

TABELA 90: Densidade (ind./ m2) da ictiofauna capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011).
Tarrafa.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

Astyanax fasciatus

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ04
Corredeira
Chuvosa

0,08

Hypostomus luetkeni
Loricariichthys sp.
Oligosarcus hepsetus

0,08
0,08

0,08
0,16

0,08

Prochilodus lineatus
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BJ05
Remanso
Chuvosa

Seca

Controle BJ
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

TABELA 91: Biomassa (g) da ictiofauna capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011). Rede de
espera 20mm.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

Seca

Astyanax bimaculatus

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Seca

27,6

BJ05
Remanso
Chuvosa

Seca

Controle BJ
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

82,8

Astyanax fasciatus
Crenicichla lacustris

20,7

187,9

Cyphocharax gilbert

98,6

Hypostomus affinis

114,6

Hypostomus luetkeni

168,2

Leporinus copelandii

64,8

Oligosarcus hepsetus
Parauchenipterus
striatulus
Prochilodus lineatus
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366,3

191,1

484,1

153,8

86,8
153,9

392
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TABELA 92: Biomassa (g) da ictiofauna capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011). Rede de
espera 30mm.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Astyanax bimaculatus

Seca

BJ05
Remanso
Chuvosa

Seca

239,4

Geophagus brasiliensis

148,1

Harttia loricariformes

225,2

Hoplias malabaricus

335,9

86,2

72,5

Hoplosternum littorale

182,5

Hypostomus affinis

214,8

Hypostomus luetkeni
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365,2

281,8

Leporinus conirostris

Rhamdia quelen

Seca

181,8

Cyphocharax gilbert

Oligosarcus hepsetus
Parauchenipterus
striatulus
Prochilodus lineatus

Chuvosa

55,1

Crenicichla lacustris

Loricariichthys sp.

Controle BJ
Corrente
moderada

121,8
96,5

244,4

85,7
326,3

297,8

131,6
824,8
328,9

85
64,2

149,6
809,4
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145,8
236,7

TABELA 93: Biomassa (g) da ictiofauna capturada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto de 2011). Rede de
espera 40mm.
BJ01
Corrente
moderada

Espécie

Chuvosa

Seca

BJ02
Corrente
moderada
Chuvosa

Seca

BJ03
Corrente
moderada
Chuvosa

BJ04
Corredeira

Seca

Chuvosa

Seca

Chuvosa

Clarias gariepinus

Seca

Chuvosa

1289,2

Hoplias malabaricus

525,7

Hypostomus affinis

225,8

Hypostomus luetkeni

142,1

460,4

193,7

Seca

754,7

448
284,2

Leporinus conirostris

894

490,4

285,6

Leporinus copelandii

869,3

Oligosarcus hepsetus

165,5

Prochilodus lineatus

280,9

Prochilodus vimboides

264,2
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Controle BJ
Corrente
moderada

BJ05
Remanso

160,5
241,9
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528,7

TABELA 94: Equitabilidade de Pielou (J’) por unidade amostral localizada na AID da PCH Bom Jesus, nas campanhas chuvosa (janeiro de 2011) e seca (agosto
de 2011).
Campanha

BJ01

BJ02

BJ03

BJ04

BJ05

(Corredeira)

(Remanso)

Controle BJ

(Corrente

(Corrente

(Corrente

moderada)

moderada)

moderada)

Chuvosa

0,93

0,97

1,00

0,97

0,92

0,62

Seca

0,93

0,95

0,92

0,95

0,93

0,94
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moderada)
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BJ06

BJ05

BJ03

BJ02

BJ01

BJ04
0,96

0,84

0,72

Similaridade

0,6

0,48

0,36

0,24

0,12

0
0

0,8

1,6

2,4

3,2

4

4,8

5,6

6,4

FIGURA 92: Dendrograma de similaridade (índice de Bray-Curtis) entre as unidades amostrais
localizadas na AID da PCH Bom Jesus. Campanha chuvosa (janeiro de 2011).
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BJ03

BJ02

BJ01

CONTROLE_BJ

BJ05

BJ04
1

0,9

0,8

Similaridade

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

FIGURA 93: Dendrograma de similaridade (índice de Bray-Curtis) entre as unidades amostrais
localizadas na AID da PCH Bom Jesus. Campanha seca (agosto de 2011).
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5.3.2.1.8 Considerações Finais
Foram registradas neste levantamento 21 espécies de peixes, pertencentes a 11 família e 4
ordens. As espécies já haviam sido reportadas em estudos anteriores para a região da bacia do
Itabapoana como em BIZERRIL & PRIMO (2001) e Relatórios Técnicos de outros
empreendimentos hidrelétricos localizados na bacia. Segundo BIZERRIL & PRIMO (2001) a
ictiofauna da bacia do Itabapoana é muito similar a encontrada na bacia do Paraíba-do Sul,
ambas inseridas na Província Biogeográfica do Leste do Brasil. Segundo os autores, é possível
que o rio Itabapoana tenha sido um afluente do Paraíba-do-Sul em tempos remotos, quando o
nível do mar era mais baixo, compartilhando das mesmas espécies.
Todas as espécies coletadas na AID do empreendimento são comuns da bacia do Itabapoana e
dos rios costeiros do sudeste do Brasil, como piaus, lambaris, traíras, cascudos, bagres etc., e
nenhuma está ameaçada de extinção, ou é considerada endêmica ou rara. Entretanto é
preciso citar que a pirapetinga Bricon opalinus e o cascudo Delturus parahybae são,
respectivamente, ameaçada e endêmica, e estão registradas para a AII do rio Itabapoana. O
bagre-africano Clarias gariepinus é exótico, nativo do continente africano.
As espécies mais representativas foram os caraciformes, notadamente os lambaris do gênero
Astyanax e a curimba Prochilodus linetaus. Também são abundantes os cascudos Hypostomus
affinis e H. luetkeni e o jundiá Rhamdia quelen. Apesar da baixa diversidade observada nas
análises ecológicas, o rio Itabapoana é conhecido popularmente na região por sua alta
piscosidade, principalmente nos trechos mais a jusante, próximo da foz BIZERRIL & PRIMO
(2001).
A presença de ictioplâncton nas duas estações - chuvosa e seca - mostra que algumas espécies
se reproduzem o ano inteiro, apesar da grande maioria acompanhar a sazonalidade das
chuvosas. Não foi observada nenhuma unidade de coleta dentro da AID considerada área de
reprodução.
Possivelmente essas áreas estão distribuídas diferentemente nos três tipos de biótopos corrente moderada, corredeira e remanso - existentes no ecossistema, cada um com suas
próprias características ambientais bióticas e abióticas. Provavelmente os peixes se reúnem
em áreas mais calmas e rasas durante a reprodução, com a presença de margem ciliar ou
pedras que sirvam de abrigo aos alevinos, por causa da grande turbulência da água e a
presença de predadores.
Dessa forma, com a implantação do empreendimento, é esperado impacto pouco significativo
no que se refere a migração, reprodução e desova dos peixes. A pequena área do reservatório
e sua baixa influência sobre a dinâmica do rio também miniminizam os impactos sobre a
ictiofuana. O impacto mais significativo se refere ao trecho de vazão reduzida, que terá 935m
de extenção, e promoverá a a redução na oferta de habitat, uma vez que reduzirá o leito do
rio, principalmente na época de seca. O aumento da mortandade de peixes devido a formação
de poças neste trecho também é considerado como possível impacto e deve ser avaliado e
mitigado se necessário.
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FIGURA 94: Detalhes da coleta de ictiofauna na área de influencia direta da PCH Bom Jesus.
Rede de espera e tarrafa. Fonte: fotos campo janeiro 2011.
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FIGURA 95: Alguns exemplares da ictiofauna capturada: H. malabaricus; L. copelandii; H.
affinis; P. vimboides e C. lacustris. Fonte: fotos campo janeiro e agosto 2011.
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Checklist TR IBAMA
Item TR

Descrição

Localização no EAS

166

A caracterização e o diagnóstico do meio socioeconômico, em todos os seus aspectos,
deverão utilizar dados primários e secundários, abrangendo o histórico de ocupação
regional, aspectos relacionados à dinâmica dos municípios, indicando evolução,
distribuição espacial e crescimento da população, a situação de infraestrutura dos
mesmos, a caracterização da estrutura produtiva regional e das relações entre o homem
e o ambiente de forma a possibilitar o estabelecimento de tendências e cenários.

Vol IV GERAL

167

Deverão ser produzidos mapas temáticos, apresentados dados estatísticos e utilizados
recursos visuais para a adequada caracterização da realidade regional e da inserção dos
empreendimentos.

Vol IV GERAL

168

Todos os dados apresentados devem possuir suas respectivas fontes e referência
temporal.

Vol IV GERAL

169

A base de dados primários, acrescida de dados secundários atualizados, deverá ser
utilizada na caracterização da Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada
– ADA.

170

171

A depender da necessidade e da pertinência, dados secundários e primários podem ser
inclusos e trabalhados em quaisquer unidades de abrangência de informações – AII, AID e
ADA – uma vez que a sua interdependência é fundamental à permeabilidade da análise
que conduz a um diagnóstico mais preciso da realidade.
Além da compilação e análise de dados secundários atualizados disponíveis, e outros
levantamentos primários, deverão ser realizadas, a Pesquisa Socioeconômica Censitária e
Entrevistas Qualificadas para a ADA e Pesquisa por Amostragem com Entrevistas
Qualificadas para a AID, justificando para ambos os casos a metodologia utilizada.

172

Para a análise histórica dos dados demográficos deverá ser considerado o período
temporal mínimo de quarenta anos.

173

Em relação aos aspectos geopolíticos AII, a empresa deverá apresentar:
a) Histórico da ocupação humana na região, identificando os processos que levaram à
ocupação das Áreas de Influência dos empreendimentos, condicionando ao seu uso atual
e sua qualidade ambiental.
b) Histórico dos Planos, Programas e Projetos de governo para a região.

174
175
176
177

AID e ADA

Vol IV GERAL

AID e ADA

Densidade demográfica

Histórico da ocupação
Planos e programas

c) Processo de formação dos municípios diretamente afetados, situados a jusante dos
aproveitamentos dos empreendimentos.

Histórico da ocupação

d) Identificar e caracterizar os usos dos recursos naturais.

Aspectos econômicos
PCHs
Uso da água

e) Caracterizar a evolução social e econômica da região de influência dos
empreendimentos e os aspectos histórico-culturais.

Aspectos econômicos
IDH
Recursos pesqueiros

Apresentar e descrever as organizações não governamentais, instituições, entidades de
classe, clubes de serviço, associações, conselhos municipais, sindicatos e outras formas
de organização da sociedade civil com atuação local e regional.

ONGS e agências oficiais

Para a caracterização demográfica devem ser consideradas todas as áreas de influência e
as suas interações.
Avaliar a tendência de crescimento das áreas urbanas e rurais com base em séries
históricas, a partir da análise dos aspectos socioeconômicos da região, utilizando-se os
indicadores básicos da caracterização populacional.
Abordar a distribuição populacional por município da AII, considerando todos os aspectos
censitários, especialmente as taxas geométricas de crescimento populacional por
intervalo. Apresentar os dados também por bacia hidrográfica, quando existentes.
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Item TR

Descrição

Localização no EAS

178

Mapear a distribuição da população urbana e rural na AID e ADA, hierarquizando os
núcleos.

MAPAS – Vol. IV

179

Os estudos e levantamentos realizados na AID e ADA para esta componente devem
permitir avaliar a capacidade de suporte da infraestrutura, serviços públicos e
equipamentos urbanos, de modo a inferir, por meio de projeções, a necessidade de
incremento capaz de garantir os direitos sociais e a qualidade de vida. Deve-se considerar
os cenários potenciais de aumento populacional, especialmente nos Municípios de Bom
Jesus do Itabapoana/RJ, e Bom Jesus do Norte/ES.

Suficiência da infraestrutura

180

Para todas as áreas de influência, o estudo deverá:

181

a) Caracterizar o sistema viário e os sistemas de comunicação, identificando todos os
veículos disponíveis na região.

Sistema viário
Sistema de comunicação

b) Caracterizar as condições gerais das redes de distribuição, a demanda e os índices de
atendimento por energia elétrica no meio urbano e rural, abordando projetos de
expansão do atendimento e incrementos alcançados nos últimos anos.

Energia elétrica

c) Caracterizar as operadoras e as condições de saneamento ambiental, abordando sua
influência nos demais setores e identificando pontos de risco ou sensibilidade para a
manutenção da qualidade da água do futuro reservatório.
d) Levantar todos os equipamentos urbanos e infra-estruturas afetadas, passíveis de
realocação e/ou indenização, tais como: sistema de distribuição de energia, sistemas de
comunicação, equipamentos isolados de saúde, educação, igrejas e cemitérios (com
recuperação da área e mudança de local se necessário).
Abordar e avaliar a existência, distribuição e suficiência de equipamentos urbanos
necessários à prestação dos serviços públicos e à garantia de direitos sociais da
população nos municípios da região. Para a AID e a ADA, mapear e descrever esses
equipamentos.

Esgotamento sanitário - BJI
Esgotamento sanitário - BJN
AID e ADA

Suficiência da infraestrutura

182

Caracterizar as condições gerais de segurança pública, apresentando os índices de
criminalidade e de violência verificados na área.

Segurança pública

183

Caracterizar, para a AID e ADA, a oferta, a demanda e as condições dos serviços de
educação, em todos os seus níveis, abordando e diferenciando as redes pública, privada e
de capacitação técnica e profissional, analisando qualitativa e quantitativamente os
recursos humanos e físicos e apresentando investimentos realizados ou previstos e
orçamentos disponíveis para a região por meio de programas e projetos de governo.

Rede de ensino
AID e ADA

184

Apresentar o índice de alfabetização por faixa etária.

185

186

Caracterizar os aspectos quali-quantitativos dos quadros técnico-profissionais das
prefeituras e identificar outros órgãos públicos das esferas estadual e federal presentes
na região, citando os equipamentos e orçamentos disponíveis para a realização dos
serviços.
Identificar as empresas e caracterizar a operação dos serviços de transporte, incluindo
rotas e tarifas praticadas na AID e ADA, abordando possíveis interrupções e alterações de
custo e tempo de deslocamento em função da implantação dos empreendimentos.
Devem ser ressaltados ainda aspectos positivos que possam surgir em função da
alteração das rotas, beneficiando comunidades hoje não atendidas.

Taxas de alfabetização

Rede de ensino

AID e ADA

187

Apresentar a análise de dados nosológicos que possam auxiliar na caracterização e
compreensão dos aspectos referentes à saúde pública na região, bem como na avaliação
dos planos e programas propostos para este componente.

Mortalidade - BJI
Morbidade - BJI
Mortalidade – BJN
Morbidade - BJN
Programas - BJI
Programas - BJN

188

Apresentar e caracterizar a infra-estrutura de saúde identificando o porte e a localização
das unidades de saúde, especificando as vinculadas ao SUS e as Unidades de Saúde da
Família. Avaliar a sua suficiência em relação ao aumento da demanda.

Rede de saúde – BJI
Rede de saúde – BJN
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Item TR

Descrição

Localização no EAS

189

Apresentar os dados dos principais indicadores que influem no perfil nosológico da
população, como por exemplo: endemias, acidentes com animais peçonhentos, doenças
de veiculação hídrica, doenças que tenham mosquitos como vetores, doenças
transmissíveis (especialmente DSTs), imunopreveníveis e demais agravos de notificação
compulsória; perfil de morbi-mortalidade e fluxo de remoções, entre outros.

Serviços de saúde pública

190

191
192

A análise dos dados deve compreender uma avaliação do potencial de proliferação de
vetores e hospedeiros em decorrência da implantação dos empreendimentos, de forma a
subsidiar a identificação e avaliação de potenciais impactos.

Discorrer sobre os programas de saúde pública implantados ou previstos; atenção
primária e secundária; envolvendo os diferentes órgãos públicos e demais atores
interessados que atuam na região.
Os estudos realizados para a componente saúde pública para AID e ADA devem explorar,
analiticamente, apontando e relacionando sinergias e conflitos, os dados compilados para
AII, principalmente nos diagnósticos de infra-estrutura e serviços públicos de saúde,
dinâmica populacional e atividades econômicas.

Avaliação do potencial de
proliferação de vetores e
hospedeiros em decorrência
da implantação dos
empreendimentos
Programas - BJI
Programas - BJN
Análise da sinergia e conflitos

193

Caracterizar a paisagem (geomorfologia, vegetação e modificações humanas.

Uso e Ocupação do solo

194

Caracterizar o uso e ocupação do solo, identificando as áreas urbanas e de expansão
urbana, outras interferências e atividades antrópicas, além das áreas rurais ocupadas por
atividades extrativistas, culturas sazonais ou permanentes, pastagens naturais e/ ou
cultivadas, matas e outras tipologias de vegetação natural ou exótica, áreas legalmente
protegidas ou ocupadas por populações tradicionais.

Uso e Ocupação do solo

195

Identificar assentamentos rurais consolidados, em fase de implantação ou estudo.

196

Identificar e discorrer sobre a existência de conflitos agrários e tensões sociais na AID
relacionadas ao uso e ocupação do solo e dos recursos naturais.

AID - Conflitos existentes

197

Analisar a pressão da ocupação do solo sobre os recursos naturais, identificando os
fatores de impedimento à ocupação e ao uso dos recursos naturais.

Uso e Ocupação do solo

198

Verificar e apontar a existência de populações indígenas, de acordo com as diretrizes da
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, identificando, localizando e caracterizando as Terras
Indígenas, grupos, comunidades étnicas remanescentes e aldeias existentes na área de
influência dos empreendimentos, diferenciando-as quanto ao seu estágio de
regularização. As tratativas referentes à temática indígena devem ser feitas pelo
empreendedor ou seus prepostos junto à CGGAM da FUNAI/SEDE.

Populações indígenas - AII
Populações indígenas - AID
ANEXO 16

199

Caracterizar todos os núcleos ribeirinhos, consolidados ou não.

200

Dimensionar a população de cada núcleo e caracterizar a sua organização social, cultural
e política, bem como as habitações e moradias e as tipologias das construções e
propriedades incluindo seus usos. Para AID e ADA realizar os levantamentos primários de
dados censitários, destacando quaisquer peculiaridades encontradas.

-

201

Classificar as comunidades em função das especificidades de seu modo e condições de
vida e das suas relações com o rio e com a terra.

-

202

Identificar e descrever as relações da comunidade diretamente afetada pelo
empreendimento com os recursos hídricos na AID.

AID e ADA

203

Verificar e apontar a existência de comunidades quilombolas, diferenciando as
regularizadas daquelas em processo de reconhecimento, indicando ainda as que não se
enquadram em nenhuma das duas categorias, mas venham sendo objeto de estudos com
esta finalidade. Considerar dados fornecidos pela Fundação palmares e INCRA.

Quilombolas - AII
Quilombolas - AID
ANEXO 15

204

Apresentar os dados referentes às finanças públicas municipais, com situação das
receitas, despesas, níveis de endividamento e de investimentos programados, abordando
convênios e projetos que gerem repasse de recurso e tenham influência sobre o
empreendimento ou ações associadas previstas, como por exemplo, a melhoria das
condições de saneamento ambiental.

Finanças públicas
Relação com os programas
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Item TR

Descrição

Localização no EAS

205

Abordar planos e programas dos governos estadual e federal para a região, identificando
recursos previstos e benefícios potenciais para a população.

Ao longo do texto.
Relação com os programas

206

Levantar e caracterizar a composição do PIB dos municípios atingidos pelo
empreendimento.

PIB

207

Caracterizar e avaliar a estrutura produtiva e de serviços da AII, AID e ADA, considerando
os aspectos referentes às atividades econômicas comerciais e de subsistência e a
importância do turismo e das atividades extrativas como fontes de renda.

Atividades econômicas
Turismo
AID e ADA

208

Caracterizar as principais atividades econômicas, urbanas e rurais, agregando dados dos
setores primário, secundário e terciário, com a avaliação da mão-de-obra local e regional.

Atividades econômicas

209

Caracterizar a população economicamente ativa (PEA) por setor econômico.

210

Caracterizar as atividades econômicas não urbanas presentes nas áreas de influência,
com ênfase nos seguintes aspectos: i) agropecuária; ii) extração vegetal; iii) extração de
minerais.

Atividades econômicas

211

Avaliar a existência de extrativismo vegetal na área de estudo. Para identificação de usos
extrativistas a partir da população local é necessário que fique claro como foi realizada a
obtenção dessa informação. Isso inclui que comunidades/localidades foram visitadas,
como se deu a seleção da amostra, o número de pessoas selecionadas/universo amostral,
o modelo de formulário e a data das entrevistas.

Atividades econômicas
AID e ADA

212

Quanto aos usos dos recursos pesqueiros por parte da população residente na região,
deverão ser coletadas informações sobre o tipo de pesca realizada – se comercial, de
subsistência ou amadora – a quantidade pescada por pescador, o(s) tipos) de
embarcação(ões), apetrechos, espécies pescadas, consumidas e importância do pescado
na alimentação das comunidades afetadas pelo empreendimento, além da importância
econômica e social. Deve-se, neste item, visitar mercados de pesca locais, avaliando as
espécies de peixes pescadas, quantidade e procedência, com intuito de verificar o grau de
importância do rio Itabapoana no abastecimento do mercado local.

Recursos pesqueiros

213

Identificar e quantificar os pescadores profissionais na região – Registro Geral de Pesca RGP

Recursos pesqueiros

214

Apresentar a Renda Bruta e Líquida dos pescadores por ano e por mês e a sua
importância na composição da economia local e finanças municipais; variação da receita
bruta da pesca na área dos empreendimentos, por trimestre e por ano e o impacto nas
finanças municipais.

Recursos pesqueiros

215

Identificar e descrever a existência de associações e entidades representativas da
categoria, bem como do grau de associativismo dos pescadores, indicado ainda à
existência de períodos de defeso na região.

Recursos pesqueiros

216

Relacionar as manifestações culturais, inclusive religiosas, localizando-as na AID e
descrevendo os locais de importância para esses eventos.

Lazer, turismo e cultura
AID
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Identificar na AID as principais atividades de lazer e as áreas mais utilizadas.

Lazer, turismo e cultura
AID
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Identificar, caracterizar e localizar os clubes de pesca, ranchos e pousadas de uso misto Não foram identificadas instituições
(pesca e lazer).
desse tipo na região de estudo.
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Analisar o uso do rio para fins turísticos, de lazer e esportivos.
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Item TR

Descrição

Localização no EAS

220

Localizar, mapear e caracterizar na AID as áreas de valor histórico, arqueológico, cultural,
paisagístico e ecológico, de acordo com as diretrizes do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN, obedecendo às normas e leis que incidem sobre o assunto e
providenciando junto ao órgão competente as autorizações e documentos necessários.
Poderão ser utilizados dados provenientes de fontes secundárias e de levantamentos de
campo ainda que realizados em períodos anteriores.

Patrimônio etno-histórico,
cultural e arqueológico
ANEXOS 10 a 14
MAPAS – Vol. IV

221

Identificar e descrever, para a AID:
a) os saberes e fazeres da população e as manifestações de cunho artístico, cultural e
religioso.

Patrimônio etno-histórico e
cultural

b) os bens imóveis de interesse histórico, cultural e arquitetônico.

Contextualização histórica
Patrimônio etno-histórico e
cultural

c) as áreas de relevância arqueológica.

222

Os estudos de prospecção devem obedecer aos instrumentos legais e normativos que
disciplinam a sua realização. Deverão ser aprimorados e complementados para as demais
fases de implantação do empreendimento, de acordo com o estabelecido na Portaria
IPHAN n° 230/2002.
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5.4 MEIO SOCIOECONÔMICO
5.4.1 METODOLOGIA
O desenvolvimento do diagnóstico socioeconômico das áreas de influência consiste em reunir
um conjunto de indicadores socioeconômicos para descrever a situação atual da região de
estudo.
Para tanto foram utilizadas abordagens quantitativas e qualitativas no levantamento de dados
a serem tratados. A abordagem quantitativa foi executada a partir de indicadores
socioeconômicos gerais, enquanto a abordagem qualitativa fundamentou-se na aplicação
amostral de questionários (Anexos 1 a 9), entrevistas e conversas com representantes de
entidades públicas, privadas, associativas e moradores dos dois municípios integrantes das
áreas de influência.
O objetivo maior foi caracterizar o modo e a qualidade de vida das populações do entorno da
PCH bem como identificar o uso dos recursos naturais e do solo na região. Foram realizadas
campanhas de campo em agosto e setembro de 2010, nas quais foram coletados dados e
informações orais e documentais.
Também foram analisados dados quantitativos disponibilizados nos sites de agências de
informações oficiais como o IBGE, Instituto Jones Alves Santos, DATASUS, MEC, Universidade
Federal Fluminense/Projeto Managé, Consórcio de Municípios da Bacia do Rio Itabapoana,
EMATER-Rio, IBAMA, IEMA/ES, INEA, DATASUS, CAGED, prefeituras municipais, dentre outros.
No material levantado os indicadores socioeconômicos foram selecionados de acordo com o
demandado pelo TR, que contém os seguintes temas: Aspectos Geopolíticos; Caracterização
Demográfica; Infraestrutura, Equipamentos Urbanos e Serviços Públicos; Serviços de Saúde
Pública; Usos e Ocupação do Solo; Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais;
Caracterização Econômica; Estudos Específicos sobre Recursos Pesqueiros; Lazer, Turismo e
Cultura, e Patrimônio Ambiental, Histórico e Cultural.
No campo objetivou-se também identificar planos e programas existentes e os problemas
enfrentados pelas comunidades, conflitos de uso, estratégias organizativas e expectativas
frente ao empreendimento. Deve ser ressaltado que alguns dos dados obtidos em fontes
estatísticas oficiais e/ou no campo dizem respeito a períodos diferenciados, considerando o
funcionamento de cada município, tendo sido privilegiado os mais atuais, e limitando em
vários temas a comparação e análise histórica entre eles.

5.4.2 ASPECTOS GEOPOLÍTICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
ITABAPOANA
Para melhor compreensão da dinâmica de uso e ocupação, dada a especificidade do
empreendimento, neste estudo foi adotada a bacia hidrográfica do rio Itabapoana como
unidade de análise regional, contemplando os 18 municípios que a integram.
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O Itabapoana é o rio principal, formado pela união dos rios Verde e Preto, cujas nascentes são
na serra do Caparaó, onde se situa o Parque Nacional do Caparaó, área da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica (município de Alto Caparaó/MG). Em terras mineiras, ele ainda não possui
esse topônimo (Figura 1).

FIGURA 1: Divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Autoria: Roberto Luiz Martins
Gomesin. Fonte: http://www.mundi.com.br/fotos
Na área de fronteira entre os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, ele percorre 220 km
de extensão, em cujas margens são encontradas várias aglomerações urbanas de municípios
de pequeno e médio porte.
Nas áreas de alto e médio curso estão concentradas várias lagoas, algumas drenadas tendo em
vista a liberação de terras para fins de agropecuária e outras comprometidas devido a
barragens feitas por proprietários rurais. Essas barragens são feitas no intuito de interromper
o fluxo de água do rio, para evitar a inundação das propriedades em período de cheias, tendo
como conseqüência o impedimento de entrada de água nas lagoas, comprometendo a
qualidade do ecossistema, a pesca artesanal e o lazer dos moradores que habitam as
localidades a elas próximas, constituindo-se objeto de conflitos.
Ao considerar os principais modos de utilização dos mananciais hídricos, identificou-se que os
usos se voltam para o abastecimento rural e urbano, consumo agrícola e agroindustrial
(pequeno porte), rebanhos bovinos, a geração hidrelétrica, a assimilação de esgotos ou
diluição de efluentes e a mineração (extração de areia).
Totalmente inserida na Mesorregião Itabapoana, a bacia hidrográfica do rio Itabapoana drena
uma área de 4.875 km² nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo,
abrangendo 18 municípios (Figura 2).
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FIGURA 2: Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana. Fonte:
http://www.manage.uff.br/bacia/cidadesbacia.html
A bacia hidrográfica em questão está contida em mesorregiões de três estados, segundo
delimitação do IBGE (2008).
-Estado de Minas Gerais: região fora da área de influência deste estudo, está em parte na
zona da mata mineira, também conhecida como região do Caparaó, compreendendo os
municípios de Alto Caparaó, Caparaó, Caiana e Espera Feliz.
- Estado do Espírito Santo: a mesorregião sul espírito-santense, conhecida como sul capixaba,
corresponde aos municípios de Bom Jesus do Norte, São José do Calçado, Apiacá, Dores do
Rio Preto, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy.
- Estado do Rio de Janeiro: as mesorregiões Norte e Noroeste Fluminense compreendem os
municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Porciúncula, Varre-Sai e São
Francisco do Itabapoana.
O canal principal serve de limite entre os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, e sua
desembocadura se dá no Oceano Atlântico, entre os municípios de São Francisco do
Itabapoana-RJ e Presidente Kennedy-ES.
O conjunto dos municípios que compõe a bacia hidrográfica do Itabapoana se insere em uma
área total de cerca de 10.032 km² (IBGE, 2007). Ao considerar a área da bacia hidrográfica
propriamente dita, ela chega a aproximadamente 4.876 km², o que representa 48% do
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território da região. Mais de 50% dos municípios, entretanto, possuem a sua área total dentro
dos limites deste perímetro (Tabela 1).

TABELA 1: Municípios da bacia do rio Itabapoana por área/hab.
UF

Município

Área Km

ES

Apiacá

ES

2

População 2007

População 2010

194

7.864

7 500

Bom Jesus do Norte

89

9.638

9448

ES

Divino de São Lourenço

176

4.997

4 508

ES

Dores do Rio Preto

153

6.288

6 369

ES

Guaçuí

468

26.648

27 665

ES

Mimoso do Sul

867

27.059

25 849

ES

Muqui

327

14.322

14 274

ES

Presidente Kennedy

586

10.786

9 775

ES

São José do Calcado

273

10.929

10 348

MG

Alto Caparaó

105

5.257

5 268

MG

Caiana

107

4.702

4 957

MG

Caparaó

130

4.996

5 209

MG

Espera Feliz

325

21.529

22 856

RJ

Bom Jesus do Itabapoana

598

35.178

35 133

RJ

Campos dos Goytacazes

4032

431.839

442.363

RJ

Porciúncula

302

18.227

17 703

RJ

São Francisco de Itabapoana

1 111

47.247

40 495

RJ

Varre-Sai

189

8.766

9 204

Total

18

10032

696 272

698 924

Fonte: IBGE Contagem populacional 2007/censo demográfico 2010.

5.4.2.1 DINÂMICA POPULACIONAL
Segundo os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2007), há
predominância de municípios de pouca densidade populacional. Do total dos componentes da
bacia hidrográfica em estudo, verifica-se que 50% possuem menos de 10.000 habitantes; 17%
se situam entre 10.000 e 20.000 habitantes, e 28% entre 20.000 e 50.000 habitantes. O
município de Campos dos Goytacazes é considerado de porte médio, com faixa populacional
entre 100.000 e 500.000 habitantes (Tabela 1).
A população total dos dezoito municípios que compõem a região da bacia do Itabapoana
alcançava, na contagem populacional de 2007, 696.272 pessoas, residentes em 166.920
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domicílios (perfazendo uma média geral de 3,7 pessoas por domicílio). O Rio de Janeiro é o
estado que mais contribui para esse total, com 541.257 (78%). O município de Campos dos
Goytacazes, sozinho, reúne quase a metade da população atribuída aos municípios da região
da Bacia.
Em 2010, reproduzindo a tendência, houve pouco aumento populacional na região,
totalizando 698.924 habitantes no total, ocorrendo diminuição do contingente populacional no
município fluminense de Porciúncula e nos municípios capixabas de Muqui, Apiacá, Bom Jesus
do Norte e Divino de São Lourenço. O município de Campos dos Goytacazes continua a
corresponder em volume, respondendo a 63% do total da região (Tabela 1).
Quanto à incidência relativa de população rural e urbana, a maioria dos dezoito municípios
apresenta uma proporção de população rural bem maior que a média brasileira (em torno de
20%), segundo dados disponibilizados para 2000 pelo IBGE.
No Estado do Espírito Santo, o município de Presidente Kennedy apresenta a maior cifra de
população rural residente (74%), estando os demais entre 40% e 25%. Apenas Bom Jesus do
Norte (10%) apresenta porcentagem de população rural abaixo da média estadual.
TABELA 2: Bacia hidrográfica do rio Itabapoana: aspectos demográficos.
População
1996 (hab)

População
2000 (hab)

Urbana

%

Rural

%

Apiacá

6 863

7 612

4 886

64

2 726

36

Bom Jesus do Norte

8 608

9 228

8 334

90

894

10

Divino de São Lourenço

4 385

4 817

1 612

33

3 205

67

Dores do Rio Preto

5 649

6 167

3 185

52

2 982

48

Guaçui

23 820

25 328

19 030

75

6 298

25

Mimoso do Sul

24 872

26 138

13 270

51

12 868

49

Muqui

13 254

13 636

8 630

63

5 006

37

Presidente Kennedy

9 559

9 548

2 529

26

7 019

74

São José do Calçado

10 432

10 481

6 958

66

3 523

34

Alto Caparaó

3 877

4 673

3 329

71

1 344

29

Caiana

4 252

4 364

1 750

40

2 614

60

Caparaó

4 533

4 999

1 807

36

3 192

64

Espera Feliz

18 847

20 536

11 261

55

9 275

45

32 231

33 632

27 427

82

6 205

18

389 547

406 511

363 21

89

42 790

11

Estados/Municípios
Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro
Bom
Jesus
Itabapoana
Campos
Goytacazes

do
dos
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Estados/Municípios
Porciúncula
São
Francisco
Itabapoana

do

Varre - Sai
Total

População
1996 (hab)

População
2000 (hab)

Urbana

%

Rural

%

15 407

15 941

12 013

75

3 928

25

35 810

41 046

19 146

47

21 900

53

7 554

7 851

4 133

53

3 718

47

619 500

652 508

513 21

79

139 87

21

Fonte: Censos demográficos IBGE.

Quanto à densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado,
o censo de 2010 mostra que a região não apresentou grandes alterações se comparada à
contagem populacional de 2007. Do conjunto total de municípios componentes, o município
com a segunda maior densidade (106,15 hab/km2) é Bom Jesus do Norte, que apesar de ter
uma população abaixo de 10.000 habitantes, está contido no menor território (89 km2).
Já Campos dos Goytacazes, que tem uma população composta por 442.363 pessoas,
comparece com 109,71 hab/km2, bem acima da média da região na qual se localiza (70
hab/Km2), nos dois períodos analisados. Este movimento reflete a evolução da população
regional, que manteve-se praticamente estável no período (Tabela 3).
TABELA 3: Dinâmica demográfica da bacia hidrográfica do rio Itabapoana.
Estados /municípios

Área Km

2

População

Densidade populacional

População

2007 (hab)

2007 (hab/km )

2010 (hab)

Densidade populacional
2
2010 (hab/km )

2

Espírito Santo
Apiacá

194

7.864

39,26

7 500

38,65

Bom Jesus do Norte

89

9.638

104,7

9448

106,15

176

4.997

27,48

4 508

25,61

153

6.288

39,91

6 369

41,62

Guaçui

468

26.648

55,04

27 665

59,11

Mimoso do Sul

867

27.059

30,23

25 849

29,81

Muqui

327

14.322

42,33

14 274

43,65

Presidente Kennedy

586

10.786

17,59

9 775

16,68

São José do Calçado

273

10.929

38,72

10 348

37,9

Alto Caparaó

105

5.257

48,08

5 268

50,17

Caiana

107

4.702

42,4

4 957

46,32

Caparaó

130

4.996

37,41

5 209

40,06

Espera Feliz

325

21.529

64,11

22 856

70,32

Divino
de
São
Lourenço
Dores do Rio Preto

Minas Gerais
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Estados /municípios

População

Densidade populacional

População

2007 (hab)

2007 (hab/km )

2010 (hab)

Densidade populacional
2
2010 (hab/km )

598

33 888

56,67

35 133

58,75

4032

431.839

105,69

442.363

109,71

302

18.227

56,88

17 703

58,61

1 111

47.247

40,03

40 495

36,44

189

8.766

43,96

9 204

48,69

10032

694 982

68, 00

698 924

69,66

Área Km

2

2

Rio de Janeiro
Bom
Jesus
Itabapoana
Campos
Goytacazes
Porciúncula
São
Francisco
Itabapoana
Varre - Sai
Total

do
dos

do

Fonte: Censos Demográficos do IBGE.

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE), a estrutura fundiária dos municípios
componentes da bacia hidrográfica do rio Itabapoana caracteriza-se pela predominância de
pequenas propriedades (até 50 hectares), seguida pelas médias propriedades. Os
estabelecimentos com até 50 hectares representam 81,99 % do total e 24,67% da área dos
estabelecimentos rurais. As médias propriedades, entre 50 e 500 hectares, representam
17,17% do número total e 56,21% da área dos estabelecimentos. Um número reduzido de
propriedades ultrapassa os 500 hectares, o que representa 1,83% do total de unidades e
19,10% da área dos estabelecimentos (IBGE, 2006).
A maior concentração relativa de pequenas propriedades ocorre nas áreas onde predomina a
produção de café, ou seja, no alto Itabapoana, região de altitude mais elevada e temperaturas
mais baixas. As grandes propriedades estão mais concentradas no baixo e médio Itabapoana,
onde predomina a pecuária bovina e as culturas de cana de açúcar, abacaxi, maracujá e
mandioca.
A migração se constituiu no canal de expressão dos trabalhadores com as mudanças nas
relações de produção nessa área outrora cafeeira. Se, por um lado, as organizações de
interesse dos cafeicultores foram se reestruturando em torno da pecuária, por outro, esta
atividade não absorveu a força de trabalho oriunda dos cafezais.
As alternativas abertas para a sua absorção em setores produtivos situados em outras regiões
ocasionaram deslocamentos populacionais de trabalhadores rurais, intraregionalmente.Em
contrapartida, ações dos sindicatos de trabalhadores rurais, e posteriormente do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, conseguiram influenciar e articular trabalhadores
em torno da luta e conquista de terras. De acordo com dados do INCRA, em 2006, dez
assentamentos rurais foram identificados na região.
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5.4.2.2 ASPECTOS ECONÔMICOS
A base econômica da bacia hidrográfica do rio Itabapoana é representada pelos serviços
urbanos e pelas atividades do setor primário como a pecuária leiteira, a cafeicultura, o
plantio de cana-de-açúcar com produção de açúcar, a fruticultura tropical e o extrativismo
mineral.
O uso da terra reflete o perfil econômico, com predomínio das formações herbáceas para
pastagem (63,6%) e de áreas de lavouras permanentes (café) e temporárias de baixa
produtividade (26%). Bom Jesus do Itabapoana (RJ) possui um rebanho bovino significativo e
a indústria de laticínios, a maior da Bacia, é responsável pelo grande número de produtos de
origem animal. A silvicultura para lenha ocupa quase toda a bacia do rio Itabapoana. Na
região mineira, além do café, o turismo é muito significativo. As belas paisagens da Serra do
Caparaó, tanto do lado mineiro quanto do lado capixaba, atraem visitantes do Brasil inteiro,
sobretudo em busca de escalar um dos pontos mais altos do País, o Pico da Bandeira.
Atualmente, do ponto de vista econômico, o PIB total da Bacia cresceu 65% entre 2002 e
2005, embora o PIB total não seja expressivo (1,3 bilhões de reais em 2005). O maior PIB é o
de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) que, no passado, foi um dos centros regionais do Norte
Fluminense, seguido por Presidente Kennedy (ES) e Mimoso do Sul (ES); os outros municípios
apresentaram PIB insignificante. Dos três maiores, o maior crescimento do PIB foi de
Presidente Kennedy (251%), graças aos royalties da exploração petrolífera de alto mar e da
construção de uma siderúrgica chinesa (Baosteel). Há um projeto de construção de um porto
no litoral do município. Apesar de não fazer parte da ZEE-RJ, este município será uma futura
área de risco para os catadores de caranguejos que exploram uma das maiores áreas de
mangue do Brasil (Projeto ZEE-RJ, 2008)
É importante ressaltar que, além das atividades do setor primário, os municípios Campos dos
Goytacazes/RJ e Presidente Kennedy/ES são classificados como produtores de petróleo, tendo
suas receitas acrescidas pelo recebimento de royalties. Mesmo assim, pesquisas apontam que
este aporte de recursos financeiros não conseguiu alterar o quadro de desigualdades sociais
existentes (CRUZ, 2003).
Algumas cidades-pólo, como Campos dos Goytacazes (RJ) e Cachoeiro de Itapemirim (ES)
fazem convergir pessoas e recursos, o que acentua a dificuldade de reversão do quadro nos
demais municípios.

5.4.2.3 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH-M)
O Índice de Desenvolvimento Humano foi desenvolvido pelo PNUD (Programa Nacional das
Nações Unidas) no início da década de 1990, com o objetivo de criar um indicador capaz de
estabelecer comparações entre o desenvolvimento das nações. O esforço conjunto do PNUD,
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da Fundação João Pinheiro (Governo do
Estado de Minas Gerais) adaptou esta metodologia às condições do Brasil, criando um Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), que permite estabelecer comparações entre
o desenvolvimento dos municípios e as Unidades da Federação. Seus resultados foram
apresentados no Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil de 2003.
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O IDH-M combina três componentes básicos: (i) longevidade, que reflete as condições de
saúde da população, tendo como medida a esperança de vida ao nascer; (ii) educação, medida
pela combinação da taxa de alfabetização de adultos e a taxa combinada de matrícula nos
níveis de ensino fundamental, médio e superior; e (iii) renda, medida pelo poder de compra da
população, baseado no PIB per capita ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável
entre países e regiões, com base na metodologia conhecida como Paridade do Poder de
Compra (PPC).
Segundo classificação do PNUD, são considerados como de baixo desenvolvimento humano os
municípios que apresentam IDH igual ou inferior a 0,4; de médio desenvolvimento os que
apresentem IDH entre 0,5 a 0,8; e de alto desenvolvimento aqueles que têm IDH superior a
0,8.
Ao se analisar o comportamento dos municípios da bacia do Itabapoana, verifica-se que todos
estão incluídos na definição de médio desenvolvimento no período 1991/2000, sendo que os
municípios de Divino São Lourenço e Presidente Kennedy, no Espírito Santo, apresentam os
piores desempenhos do conjunto, ao lado de São Francisco de Itabapoana e Varre-Sai, no
Estado do Rio de Janeiro (Tabela 4).
TABELA 4: Ranking do IDH dos municípios da bacia do Itabapoana.
Posição Estado

Município

1991

2000

1ª

ES

Dores do Rio Preto

0,636

0,769

2ª

ES

Bom Jesus do Norte

0,683

0,766

3ª

MG

Alto Caparaó

0,656

0,758

4ª

RJ

Campos dos Goytacazes

0,684

0,752

5ª

RJ

Bom Jesus do Itabapoana

0,662

0,746

6ª

ES

São José do Calçado

0,657

0,745

7ª

ES

Guaçui

0,653

0,743

8ª

ES

Mimoso do Sul

0,632

0,742

9ª

RJ

Porciuncula

0,646

0,73

10 ª

ES

Apiacá

0,651

0,723

11 ª

ES

Muqui

0,646

0,723

12 ª

MG

Caparaó

0,624

0,716

13 ª

MG

Caiana

0,601

0,71

14 ª

MG

Espera Feliz

0,62

0,7

15 ª

ES

Divino São Lourenço

0,596

0,688

16 ª

RJ

São Francisco de Itabapoana

0,584

0,688

17 ª

RJ

Varre-Sai

0,6

0,679

18 ª

ES

Presidente Kennedy

0,586

0,674

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano PNUD, 2003.
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5.4.2.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OUTROS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS
Uma parte da área da bacia hidrográfica do rio Itabapoana está inserida na Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica, homologada pela UNESCO. O município de São José do Calçado faz parte do
núcleo denominado “Entorno do Parque Nacional do Caparaó”.
Este assunto se encontra melhor desenvolvido no item referente ao diagnóstico do meio
biótico deste estudo.

5.4.2.5 PCHS: APROVEITAMENTO DO RIO ITABAPOANA
O potencial hidráulico do rio Itabapoana permitiu a construção de usinas de pequeno porte,
PCHs (pequenas centrais hidrelétricas), caracterizadas pela capacidade de produção de energia
superior a 1,0 MW e inferior a 30 MW, e cuja construção é autorizada pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL). Este tipo de usina é considerado estratégico para o setor elétrico,
pois representa um reforço no sistema de abastecimento de energia elétrica do País com baixo
nível de impacto ambiental, em função de ter menor área alagada, e reduzido nível de perda
de transmissão, por estar próximo aos centros consumidores. Destacam-se na região:
* PCH Pedra do Garrafão: localizada entre os municípios de Campos dos Goytacazes (RJ) e
Mimoso do Sul (ES), tem capacidade instalada de geração de 19 MW e energia assegurada de
12,15 MW médios. A usina será conectada à rede da distribuidora Escelsa, do Espírito Santo,
por uma linha de transmissão de 17 km.
* PCH Pirapetinga: localizada na divisa dos municípios de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) e São
José do Calçado (ES), tem capacidade instalada de 20 MW e energia assegurada de 12,99 MW
médios. A usina será conectada à rede da distribuidora de energia Ampla, do Rio de Janeiro,
por uma linha de transmissão de aproximadamente 21 Km.
* PCH Calheiros: tem capacidade de 19 MW de energia, sendo a área de seu reservatório de 45
ha. A usina será conectada à rede da distribuidora de energia Ampla, do Rio de Janeiro, por
uma linha de transmissão até a cidade de Itaperuna (RJ).
Também foram construídas usinas de maior porte, as UHEs (usinas hidroelétricas):
* UHE Rosal: entrou em operação em dezembro de 1999 e tem os 55 MW gerados injetados
no Sistema Interligado Nacional com uma linha de transmissão para o município de Alegre, no
Espírito Santo, e outra para o município de Mimoso do Sul, no mesmo estado. A Usina possui
duas unidades geradoras do tipo Francis, com queda nominal de 184,4 m, e uma barragem em
concreto do tipo gravidade, com 214,5m de comprimento e 34 m de altura.
* UHE Franca Amaral: está localizada entre os municípios de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e
São José do Calçado (ES), e tem potência instalada de 4,50 MW. Embora seja de potência
menor que 30 MW, não é considerada uma PCH. A partir da sua subestação uma linha de
transmissão com 9 km de extensão, em circuito simples, interliga a Usina à Subestação de Bom
Jesus do Norte, da distribuidora de energia Escelsa.
Essas usinas estão representadas no Mapa de Usuários de Recursos Hídricos, citado
primeiramente no Volume II deste estudo.
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5.4.2.6 CONFLITOS PRESENTES E POTENCIAIS PELO USO DA ÁGUA
Os principais conflitos presentes e potenciais pelo uso da água nesta Bacia decorrem da
exigência dos usuários e/ou de organizações não-governamentais para que haja um esforço
conjunto voltado para a recuperação ambiental e aplicação de medidas compensatórias pelo
uso das águas.
O uso de agrotóxicos, destruição dos mangues e os desmatamentos dos poucos
remanescentes de mata ciliar ainda existentes têm ocasionado denúncias contra os
responsáveis junto aos organismos responsáveis pela proteção do meio ambiente. A
população da Bacia, gradativamente, está tomando consciência da importância da
permanência das matas para preservar a água de seus mananciais.
No Estado do Rio de Janeiro, a bacia hidrográfica do rio Itabapoana é uma das que possuem
menor índice de cobertura florestal. Em Minas Gerais e no Espírito Santo a situação não é
diferente, fazendo com que muitos especialistas acreditem que algumas partes da bacia já
apresentem vestígios de desertificação.
Nas épocas de estiagem alguns córregos, antes perenes, estão secando. E os perenes estão
sendo pivô de conflitos, quando são indevidamente barrados, impedindo o fluxo d’água para
jusante. Estes conflitos, embora temporários, pois entre dezembro e maio as chuvas são
intensas, tendem a se agravar caso os métodos de irrigação sejam disseminados na região sem
um real conhecimento da oferta e da demanda de água (Tabela 5).
Há também um grande número de reclamações contra a inércia das prefeituras municipais em
resolver as questões de saneamento básico e de proteção da população da Bacia da constante
ameaça e ocorrências de enchentes, como ocorrido em 2009 nos municípios capixabas.
Além da erosão causada pela falta generalizada de cobertura florestal, e da degradação da
qualidade das águas, provocada pelo lançamento de esgotos urbanos, o deslocamento de
herbicidas e fungicidas para os corpos d’água é outro grave problema verificado na região. As
agroindústrias (usinas de cana, laticínios, abatedouros, curtumes etc.) também colaboram para
elevar os índices de poluição, principalmente nos trechos situados imediatamente a jusante, já
que o rio Itabapoana, por ter muitas cachoeiras, rápidos e corredeiras - pelo menos de Bom
Jesus de Itabapoana em direção à nascente - tem um grande poder de depuração, embora
haja despejo de esgoto in natura no rio.
TABELA 5: Principais formas de degradação dos recursos hídricos.
X
Cargas elevadas de esgotos domésticos
X
Lançamento de lixo e resíduos de mineração.
X
Efluentes e resíduos de atividades agropecuárias
X
Barragens e represas
X
Processos erosivos generalizados nos solos das bacias hidrográficas
X
Aterros e drenagem de alagadiços e lagoas marginais (região estuarina)
X
Ocupação de margens de rios e lagoas
X
Retirada de matas marginais
X
Extração de areia
Fonte: ANA 2005 - Bacias Hidrográficas do Sudeste.
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Restrito à faixa litorânea dos municípios, o desenvolvimento de atividades turísticas tem sido
encarado como um potencial problema para os cursos d’água. Os loteamentos, hotéis e
construções – ilegais ou não – não dispõem de locais adequados para a deposição de lixo nem
de estação de tratamento de esgotos (individual e/ou coletivo) (BERNINI & REZENDE, 2010).
De acordo com o relatório da Agência Nacional das Águas - ANA (2005), os conflitos entre
usuários de água têm como áreas críticas o abastecimento público e industrial e o
aproveitamento hidrelétrico, agravados pela ausência de gestão do uso das águas e a
inexistência de um plano diretor da bacia, aliada à existência de alguns usos sem outorga do
órgão regulador em várias áreas da região.

5.4.2.7 PLANOS / PROGRAMAS EXISTENTES
Procurou-se no presente estudo identificar e analisar os principais planos e programas nas
diversas esferas (governamentais e não governamentais) que atuaram buscando intervir na
situação socioambiental da bacia do rio Itabapoana.
Na década de 1990, os programas governamentais introduziram outros elementos na dinâmica
local. O Programa Integrado de Desenvolvimento da Aquacultura Continental, em vigor no
Estado do Rio de Janeiro (e em outros Estados do Brasil), tinha por objetivo desenvolver a
piscicultura junto aos produtores rurais e visava ao repovoamento e a exploração racional das
águas interiores. Ele fazia parte da política governamental na década, tanto federal quanto
estadual, para a agricultura e pecuária. Nesse quadro, uma estação de piscicultura foi
implantada no Colégio Agrícola da Universidade Federal Fluminense em parceria com a FIPERJ
- Fundação Instituto da Pesca do Governo do Estado do Rio de Janeiro e o IBAMA, no pólo da
UFF em Bom Jesus do Itabapoana, entre outros.
Também nessa década estava em tramitação no Congresso Nacional a nova Lei de Águas
brasileira. Sobre a pressão de associações de moradores que reivindicavam alternativas para
as famílias de trabalhadores dos municípios vizinhos de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus
do Norte, os Secretários de Agricultura e Meio Ambiente desses municípios apresentaram ao
diretor do Colégio Agrícola da Universidade Federal Fluminense um projeto de repovoamento
de peixes para o rio Itabapoana. Esse projeto previa a utilização de alevinos provenientes dos
tanques da estação de piscicultura do Colégio, o que se justificava, antes de tudo, em razão de
um projeto socioeconômico e ambiental que objetivava o combate à fome e ao desemprego
devido à redução do volume de peixes do rio, e que muitas famílias dependiam da pesca para
se nutrirem, obter os rendimentos familiares e também para o lazer (UFF, 1996).

5.4.2.7.1 Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio
Itabapoana
Concebido em 1995 pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e viabilizado através de
convênio em 1996 com o Ministério do Meio Ambiente através da Secretaria de Recursos
Hídricos. Lançado oficialmente na região da bacia do rio Itabapoana em 1997, como Projeto
Managé, teve como objetivo principal o desenvolvimento sustentável da região da bacia do
Itabapoana em uma concepção de gestão territorial supra-municipal, ou regional, tendo como
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recorte físico a área de abrangência da bacia hidrográfica. A gestão foi exercida através de uma
estrutura institucional, organizada no SISGEBI – Sistema de Gestão Integrada da Bacia
Hidrográfica do Itabapoana, composto por representações da sociedade civil, instituições
técnica/científica e instâncias governamentais, do Executivo e do Legislativo nas três esferas:
municipal, estadual e federal dos estados partícipes da bacia (ERJ, EMG, EES).
Na bacia do rio Itabapoana, a partir da ação do Projeto Managé da UFF – Universidade Federal
Fluminense (1996/2007), foram desenvolvidos projetos fundamentados na ampliação de redes
sociais, com a criação de instâncias representativas para empreenderem projetos e
planificação de usos da bacia. Tanto na perspectiva de região, a partir de um vale, quanto na
de atributo de bacia hidrográfica construída pelos agentes em interação, iniciou-se um
processo entre os agentes dos municípios integrantes da Bacia, visando dar visibilidade aos
problemas, interesses e projetos da mesma.
No mesmo período foram implementados conselhos municipais de desenvolvimento
sustentável, de natureza consultiva, nos dezoito municípios. A maioria foi criada entre os anos
de 1999 e 2001, em trabalho de parceria entre professores da UFF, profissionais do SEBRAE e
do Consórcio do Itabapoana. Os conselhos foram criados por lei municipal, tendo como
principal objetivo abrir um canal de diálogo entre os diferentes segmentos sociais e o governo
municipal para o planejamento e acompanhamento de projetos e programas municipais,
intermunicipais e regionais.

5.4.2.7.2 Projeto PAIS
No Estado do Espírito Santo a Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento
Social (Setades), em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),
desenvolveram o Projeto de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), que a
partir de março de 2011 vai beneficiar 540 famílias em insegurança alimentar de 18 municípios
capixabas inseridos nos territórios do Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento
Local (CONSAD) do Norte Capixaba e da Bacia do Itabapoana/ES. As famílias serão beneficiadas
com Unidades Produtivas Agroecológicas Integradas e Sustentáveis, que são sistemas que
agregam galinhas, hortas e agroflorestas. O projeto integra atividades como plantio de horta e
criação de galinhas.
O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome
(MDS), disponibilizou o recurso para viabilização do projeto. Serão R$ 2,3 milhões para a
implantação de 540 unidades de PAIS no estado. Cada unidade possuirá um galinheiro na área
central e três canteiros de hortaliças e agroflorestas em volta.
O recurso servirá para a compra do material, como telas, mourões, galinhas, sementes de
hortaliças, mudas de frutíferas, entre outros. O agricultor entrará com sua mão de obra e o
Incaper e o SEBRAE com a assistência técnica aos mesmos. Quinze técnicos do Incaper e cinco
do SEBRAE serão capacitados e estarão disponíveis para atuar no projeto.
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Localização do projeto: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio
Preto, Guaçuí, Ibitirama, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado
(Fonte: www.incaper.es.gov.br, acesso em 13 de outubro de 2010).

5.4.2.7.3 Projeto Renovar Arábica
O Renovar Café Arábica tem como o objetivo renovar e revigorar lavouras de cafés arábicas do
Estado do Espírito Santo, com foco no aumento da produtividade, melhoria da qualidade do
produto e de processos, visando a oferecer maior sustentabilidade da atividade.
O programa abrange 49 municípios, que ocupam uma área de aproximadamente 190 mil
hectares em mais de 20 mil pequenas propriedades de base familiar, e está inserido no
Programa de Cafeicultura Sustentável, baseado no Plano Estratégico de Desenvolvimento da
Agricultura Capixaba - NOVO PEDEAG 2007/2025. Dentre esses municípios estão os nove que
integram a bacia do Itabapoana.
As metas do programa visam: a renovação de 100% do parque cafeeiro de arábica com
variedades recomendadas e com a utilização de boas práticas agrícolas; a ampliação da
cobertura florestal em áreas vulneráveis; a elevação da produtividade média da cafeicultura de
arábica de 14,6 sacas beneficiadas/ha para 22,6 sacas; o aumento da produção que se
encontra nos últimos cinco anos, entre 1,8 a 2,5 milhões de sacas, para 4 milhões de sacas,
sem aumentar a área plantada.
Em três anos, 10% do parque cafeeiro do estado foram renovados, usando boas práticas
agrícolas, adotando tecnologias mais modernas e maior adensamento das lavouras. Isso
culminou em um aumento de 35% da produção e 30% da produtividade, sem aumentar a área
plantada. Além disso, outros resultados alcançados foram a ampliação da produção de café
superior de 300 mil sacas para 1 milhão de sacas por ano; a implantação de salas de provas de
café arábica em todos os municípios; e a ampliação da exportação de café com valor agregado.
(Fonte: Assessoria de Comunicação - Incaper / Thainná Karina)

5.4.2.8 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E/OU AGÊNCIAS OFICIAIS
Foram ordenadas e/ ou operacionalizadas as entidades e/ou instâncias pertencentes ao
SIGESBI, voltadas para a região da bacia do rio Itabapoana, como resultado do Projeto
Managé:
- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Itabapoana –
Consórcio do Itabapoana
- Associação Regional de Artesãos e Produtores Familiares da Bacia do Rio Itabapoana –
MANARTE
- Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Mesorregião da Bacia do Rio Itabapoana – Fórum
do Itabapoana
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- Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local da Bacia do Rio Itabapoana CONSAD
- Comissão Pró-Comitê da Bacia do Rio Itabapoana
Quanto à composição de seus membros, o Consórcio do Itabapoana é formado somente por
representantes dos governos municipais, enquanto que a MANARTE tem em sua composição
somente representações civis.
O Fórum do Itabapoana apresenta uma composição mais heterogênea, com um leque de
membros que inclui representantes das três esferas dos Poderes Executivo e Legislativo, e de
instituições civis dos três Estados da federação – MG, RJ e ES.
O CONSAD é de formação bipartite, aglutinando representantes das administrações
municipais e de instituições civis.
A Comissão Pró-Comitê acompanha a mesma composição tripartite preconizada na Lei das
Águas brasileira para os comitês de bacia, compostos por representantes de instituições civis,
usuários de água e governos. A Comissão Pró-Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana,
constituída como um espaço com o objetivo de promover a organização do Comitê de Bacia,
se reúne no Consórcio do Itabapoana e é composta por 13 representantes, agrupadas em três
segmentos:
- instituições civis: organizações não-governamentais ambientalistas e de desenvolvimento
sustentável; associação regional de artesanato, agroindústria e turismo; consórcios públicos e
federação de associações de moradores.
- usuários de água: companhias de abastecimento de água dos estados e usinas hidrelétricas.
- governos: prefeituras e órgãos responsáveis pela gestão das águas dos três estados (ES, MG,
RJ) (Tabela 6).
TABELA 6: Caracterização das entidades atuantes na área.
Entidades

Atuação*

Consorcio do
Itabapoana

1997
Em curso

Fórum do
Itabapoana

CONSAD

Membros
(nº)

2002/2005
Em curso

2003
Em curso
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19

51

96

Nº
municípios

Composição

Coordenação

Financiadora

Prefeituras dos
municípios

UFF /Projeto
Managé

Ministério do Meio
Ambiente (MMA)

18

Companhia de
Saneamento
ambiental

MMA/Secretaria
de Recursos
Hídricos

Governos e
Legislativo dos três
níveis

UFF/Projeto
Managé

Ministério de
Integração nacional
(MI) e Sebrae

19

Instituições civis

IBAM

Governos Municipais
e instituições civis

IBAM/Instituto
SERE

Ministério do
Desenvolvimento
Social

32
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Entidades

Atuação*

Comissão pró
comitê da bacia

2007
Em curso

MANARTE

1998
Em curso

Membros
(nº)
15

Associados

Coordenação

Financiadora

Governo nos três
níveis

UFF/ Projeto
Managé

Consórcio do
Itabapoana

18

Usuários

Consórcio do
Itabapoana
Consórcio
Itabapoana

Consórcio do
Itabapoana, MI e
SEBRAE (início)

18

Artesãos e
agricultores

Autônomos
(atualmente)
Obs.:*Quanto à atuação foi indicado o início da atuação e situação até 2009. Fonte: Elaboração de
Dados Constantes Em Recursos Hídricos – Problemas Coletivos, Interesses Contraditórios e Gestão
Política no Vale do Itabapoana (Sudeste Brasileiro). Antenora Maria da Mata Siqueira, projeto Managé
(2006), MDS (2008) e Consórcio do Itabapoana (2009).

Em setembro de 2010, prefeitos e representantes dos municípios que integram o Consórcio da
Bacia do Itabapoana se reuniram para discutir os trabalhos que vêm sendo realizados pelo
Consórcio, traçar novas metas e discutir questões técnicas ligadas à bacia do Itabapoana. O
Consórcio propõe um sistema de gestão integrada para o desenvolvimento sustentável,
envolvendo os dezoito municípios que o rio Itabapoana corta, nos Estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Espírito Santo. Foi aprovada a proposta de realização de um levantamento de
todas as empresas que possam representar um risco para o rio Itabapoana, em toda a sua
extensão. Segundo esta proposta foi definida a criação do Comitê da Bacia do Itabapoana, que
seria presidido pelo Prefeito de Guaçui (ES) (Fonte: http://www.campos.rj.gov.br/, acesso em
15 de setembro de 2010).
Destacam-se atualmente como agenciadores de ações na região:


ANA - Agência Nacional de Águas



CNFCN – Centro Norte Fluminense para Conservação da Natureza



CONSAD Itabapoana - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local da Bacia
do Itabapoana



EMATER - Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural



EXAMA - Coordenadoria de Ciências Agrárias e Meio Ambiente



FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro



FUNDENOR – Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional



IBAM – Instituto Brasileiro de Aministração Municipal



SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas



SINGREH - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos



SISGEBI - Sistema de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana
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IBAMA Serviço de Apoio ao Noroeste – SEAN IBAMA. Está localizado em Santo Antônio de
Pádua e responde pelas bacias: Bacia do Itabapoana, Bacia do Guaxindiba, Bacia do Buena,
Bacia do Baixo do Arroz e Bacia do Guriri. Abrange totalmente os municípios de Bom Jesus
do Itabapoana; e parcialmente os municípios Porciúncula, Campos dos Goytacazes, VarreSai e São Francisco de Itabapoana.



Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural – INCAPER/ES



Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF/ES



Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA/ES

Das associações e organizações da sociedade civil, destacam-se:


Associação Comercial e Industrial do ABC



OAB – Ordem dos Advogados do Brasil



ACIAVI - Associação Comercial, Industrial e Agropastoril do Vale do Itabapoana



ONG ONDA - atua na região do Itabapoana, com posicionamento contrario às PCHs



Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bom Jesus do Itabapoana



ONG ACADEMA- Associação Calçadense de Defesa do Meio Ambiente. Foi criada em 2000
com o objetivo de defender os recursos naturais locais e a biodiversidade. Atua em Bom
Jesus do Norte e São José do Calçado.



CONDEDINE - Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro. Criada em Bom Jesus
do Itabapoana pela Lei Nº 882, de 25 de junho de 2009. É o primeiro município do
Noroeste Fluminense com a Lei aprovada e o Conselho empossado.



AMUNES – Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo



ADRUC – Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano de Calheiros



SOCIEDADE AMIGOS DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ONG fundada em 2003 na área de
inclusão digital das Associações de Moradores de Airituba, Alto Calçado e Divino Espírito
Santo, com computadores e Internet para treinamento.



Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café – CETCAF



COMPLE (Conselho Municipal de Pastores e Líderes Evangélicos de São José do Calçado)

Moradores dessas comunidades rurais participam também de sindicatos e de cooperativas,
quando existentes. As igrejas evangélicas e católicas desenvolvem atividades sociais e
religiosas nas áreas rurais. Os seus representantes moram e fazem parte das comunidades.
Em alguns municípios encontraram-se, ainda, organizações não governamentais sem fins
lucrativos Em Bom Jesus do Itabapoana e São José do Calçado, os bairros e/ou distritos são
organizados por associações de moradores e de produtores rurais, tendo sido informado pelas
Secretarias de Ação Social dos municípios, em setembro de 2010, a presença de 40 associações
locais em Bom Jesus do Itabapoana e 14 em São José do Calçado, embora algumas funcionem
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em residências particulares ou tenham funcionamento descontínuo (Fonte: Pesquisa de
campo, setembro de 2010).

5.4.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA
A área de influência para o diagnóstico socioeconômico da PCH Bom Jesus está contida em
território de dois municípios: Bom Jesus de Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, e Bom
Jesus do Norte, no Estado do Espírito Santo (Mapa de Localidades e Sistema Viário). Estes
municípios estão localizados administrativamente nas regiões de governo Noroeste
Fluminense e Litoral Sul, respectivamente. O último encontra-se na Microrregião de Caparaó
desde janeiro de 2012, quando houve uma reorganização das microrregiões do Espírito Santo;
antes disso estava na microrregião do Pólo Cachoeiro.
De acordo com o estudo “Recursos Hídricos - problemas coletivos, interesses contraditórios e
gestão política no Vale do Itabapoana - sudeste brasileiro de 2009”, pela proximidade dos
municípios da área de influência (embora pertencendo a estados diferentes) e por
contemplarem situações semelhantes, a partir de pleitos e ações conjuntas nos níveis de
governo e da sociedade civil, passaram a agir como uma micro-região. Não tornada oficial, mas
efetivada pelas práticas cotidianas de compartilhamento de recursos, este conjunto foi
designado de ABC do Itabapoana (uma alusão ao ABC paulista), e é formada pelos municípios
fronteiriços de Apiacá/ES, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, Bom Jesus do Norte/ES e São José do
Calçado/ES.

FIGURA 3: Rio Itabapoana dividindo Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte. Fonte:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.p
O ABC do Itabapoana tem características essencialmente rurais, com base econômica na
pecuária e no café. É também reconhecido como Vale do Itabapoana, tendo seus municípios
sido agregados simultaneamente, após a fissão da Região Norte Fluminense.
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5.4.3.1 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO
As terras do município de Bom Jesus do Itabapoana encontravam-se dentro dos territórios que
compreendiam as Capitanias de São Tomé e do Espírito Santo, doadas, respectivamente, a
Pero de Góis da Silveira e Vasco Fernandes Coutinho. Entretanto, os primeiros desbravadores
se fixaram na região por volta de 1842 e formaram a povoação de Bom Jesus da Cachoeira
Alegre, que mais tarde, devido à proximidade do rio Itabapoana, passou a denominar-se Bom
Jesus do Itabapoana.
Fortes correntes populacionais foram atraídas pela perspectiva de explorar terras férteis,
fazendo com que o governo criasse, em 1862, a freguesia de Bom Jesus do Itabapoana nos
limites de Campos, que, posteriormente, passou à jurisdição de Itaperuna.
Pelo Decreto n.º 150, de 24 de novembro de 1890, o município alcança sua emancipação, que
pouco durou devido a sua extinção pelo Decreto n.º 01, de 8 de maio de 1892.
Como grande personagem da história de Bom Jesus do Itabapoana, temos o Padre Antônio
Francisco de Mello, que chegou à região procedente da Ilha de São Miguel, em Portugal, no
ano de 1899. Aqui permaneceu por quase meio século, tendo sido grande incentivador da
autonomia da localidade.
Em virtude do seu desenvolvimento, Bom Jesus do Itabapoana tornou-se ponta de trilho do
ramal da Estrada de Ferro Leopoldina e centralizou a produção de grande zona cafeeira, cuja
área de abrangência se estendia por vasta faixa capixaba. Além disso, o próprio rio Itabapoana
propiciava certa independência econômica local em relação à sede Itaperuna, fator relevante
para que a autonomia fosse restabelecida pelo Decreto n.º 633, de 14 de dezembro de 1938, e
definitivamente instalado em 1º de janeiro de 1939.
Atualmente o município possui uma área de 598,84 km², subdividida nos distritos de Bom
Jesus do Itabapoana (sede), Calheiros, Carabuçu, Pirapetinga de Bom Jesus, Rosal, Serrinha e
Barra do Pirapetinga.
A região compreendida pelo município de Bom Jesus do Norte, até a data de sua emancipação,
em 1903, pertencia ao município de São José do Calçado. Em meados do século XIX, os
colonizadores, em busca de terras adaptáveis aos tratos agrícolas, chegaram às margens do
Rio Itabapoana e ali fundaram uma pequena povoação que, mais tarde, viria constituir a atual
sede Municipal. A povoação, em 1911, foi elevada à categoria de sede de distrito com a
denominação de Jardim. Posteriormente, pela Lei nº 9.941, de 11 de novembro de 1938,
passou a denominar-se Bom Jesus do Norte, em razão de se encontrar ao norte do rio
Itabapoana. Em divisão territorial datada de 1955, o distrito de Bom Jesus do Norte permanece
no município de São José do Calçado.
Elevado à categoria de Município com a denominação de Bom Jesus do Norte, pela lei estadual
nº 1911, de 13/12/1963, este é desmembrado de São José do Calçado. O município é
constituído somente pelo distrito sede, permanecendo com essa divisão territorial datada de
2003 até os dias de hoje.
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5.4.3.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A dinâmica de ocupação das terras na área de influência indireta da PCH Bom Jesus provocou
transformações na paisagem natural, onde a perda da cobertura vegetal, as atividades
agropastoris e o crescimento das áreas urbanas ocorreram desordenadamente e sem
planejamento ambiental, com conseqüências e reflexos negativos no meio rural e urbano. O
uso da terra reflete o perfil econômico da região, com predomínio das áreas voltadas para
pastagem e de áreas de lavouras permanentes (café) e temporárias de baixa produtividade. A
consolidação da ocupação da região ocorreu através da cultura cafeeira, caracterizada por
uma estrutura fundiária interfamiliar. Com o declínio das atividades da cafeicultura, houve o
crescimento da pecuária local.
Entre 1950 e 1980 esta região sofreu alteração na composição dos meios de produção,
imobilizados pela cultura do café, em favor da produção de leite e de carne.
As organizações dos produtores de café voltam-se então para a produção de gado bovino, com
reflexos imediatos na redução de oferta de trabalho para os trabalhadores antes empregados
na atividade cafeeira.
As alternativas de trabalho oferecidas em setores produtivos situados em outras regiões
acarretaram no deslocamento de grande número de famílias, que escolheram migrar para os
grandes centros próximos, enquanto outros sobreviviam graças a atividades como a pesca
artesanal fluvial, o plantio e colheita da cana-de-açúcar nas municipalidades a jusante e às
atividades ligadas à fruticultura em alguns poucos municípios.
A pressão antrópica sobre os recursos naturais na área de influência do empreendimento
contribuiu para a presença de pastagens, ocupação periférica em loteamentos e conjuntos
habitacionais, extração de areia nas margens do rio Itabapoana e extração de lenha.
5.4.3.2.1 SITUAÇÃO ATUAL: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Para maior compreensão do uso e ocupação territorial da área agrária dos municípios em
estudo, apresenta-se a seguir dados sobre a utilização das terras conforme a área dos
estabelecimentos agropecuários, segundo o Censo Agropecuário 2006 do IBGE. A utilização
das terras foi classificada entre:
Lavouras permanentes: áreas plantadas ou em preparo para o plantio de culturas de
longa duração, que após a colheita não necessitassem de novo plantio, produzindo por
vários anos sucessivos. O café é lavoura permanente encontrada na área do
empreendimento.


Lavouras temporárias: áreas plantadas ou em preparo para o plantio de culturas de
curta duração (via de regra, menor que um ano) e que necessitassem de novo plantio após
cada colheita. A cana-de-açúcar e o milho são lavouras temporárias encontradas na área
do empreendimento.


Pastagens: áreas destinadas ao pastoreio do gado, naturais ou plantadas. Ocupam a
maior parte da área do empreendimento.
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Matas e florestas: correspondem às matas e florestas nativas, florestas plantadas e
aquelas destinadas à preservação permanente ou reserva legal, e silvicultura.


Na área de influência da PCH Bom Jesus há o predomínio de áreas utilizadas com pastagens,
totalizando 33.058 ha no município de Bom Jesus do Itabapoana e 4.104 ha em Bom Jesus do
Norte.
A elevada vulnerabilidade natural das terras da região aos processos erosivos, condicionada
principalmente pelo relevo acidentado e presença de solos com elevado gradiente textural na
maior parte da área, aliada à reduzida cobertura vegetal e à utilização de práticas inadequadas
de manejo do solo, tais como as queimadas anuais e a aração morro abaixo, conduziram a
região a uma situação bastante grave no que se refere à degradação ambiental, sendo comum
a ocorrência de erosão (Embrapa, 2004).
Destaca-se que, do total das áreas usadas para pastagens nos dois municípios, 76% e 61%
correspondem a pastagens em boas condições, respectivamente em Bom Jesus do Itabapoana
e Bom Jesus do Norte (Tabela 7 e Tabela 8).
TABELA 7: Uso do solo no município de Bom Jesus do Itabapoana.
Unidades (nº de
estabelecimentos)

Área (ha)

Lavoura permanente

364

1376

Lavoura temporária

195

1791

Pastagens naturais

305

6444

Pastagens Degradadas plantadas

20

177

Pastagens degradadas

16

74

Pastagens Boas Condições

689

25 148

Forragens para corte

455

1215

Matas (Naturais, APP, RL, Florestas)

89

519

Matas (exclusive reservas)

323

1749

5

13

Áreas com tanques, açudes, piscicultura

305

394

Benfeitorias e caminhos

611

908

Terras inaproveitáveis para agricultura e pecuária

59

173

Uso do Solo

Florestas plantadas

Total
Fonte: Censo Agropecuário de 2006, Município Bom Jesus do Itabapoana/RJ.

39 981

Segundo a Fundação CIDE, o município se classificaria como IQUS RODEIO, ou seja, “maior
percentual de pastagem; presença de pequenas manchas urbanas; pequena influência de
formações originais e de áreas agrícolas” (TCE-RJ, 2007).
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TABELA 8: Uso do solo no município de Bom Jesus do Norte.
Uso do solo

Unidades (nº de
estabelecimentos)
87
59
14
7
137
87
18
20
12
130
10

Lavoura Permanente
Lavoura Temporária
Pastagens Naturais
Pastagens Degradadas
Pastagens Boas Condições
Forragens para corte
Matas (Naturais, APP, RL, Florestas)
Matas (exclusive reservas)
Área com tanques, açudes, piscicultura
Benfeitorias e caminhos
Terras inaproveitáveis para agricultura e pecuária
Total
Fonte: Censo Agropecuário de 2006, Município Bom Jesus do Norte/ES.

Área (ha)
289
48
87
26
3894
97
89
58
4
94
9
4 695

As culturas permanentes ocupam cerca de 3,5% da área em Bom Jesus do Itabapoana e 6,15%
em Bom Jesus do Norte, ocupadas majoritariamente pelo plantio do café. As lavouras
temporárias, centradas em cana, milho e feijão, correspondem respectivamente a 5% em Bom
Jesus do Itabapoana e 1% em Bom Jesus do Norte, do total das áreas utilizadas.
Nestes municípios os lixões se proliferaram, esgotos são lançados diretamente no rio
Itabapoana sem tratamento, e agrotóxicos são utilizados sem critérios ambientalmente
aceitáveis. Por outro lado, em locais onde não há disponibilidade de abastecimento público,
poços domésticos são construídos em áreas vulneráveis ou já contaminadas pela população de
baixa renda (DRM, 2007).
Em que pese a extensão territorial e a densidade demográfica, a população residente nos dois
municípios da área de estudo geralmente apresenta-se aglomerada no local de instalação da
sede municipal, onde as áreas urbanas se comportam como polarizadoras da população, que
tende a se estabelecer nas periferias do distrito sede.

5.4.3.2.1.1 Bom Jesus do Itabapoana
No município de Bom Jesus do Itabapoana o sítio urbano ocupa o vale do rio Itabapoana, ao
longo da margem direita, com topografia relativamente movimentada. Com a erradicação do
café e deslocamento da população rural para o núcleo, o processo de urbanização se acelerou,
e a área ocupada ultrapassou os limites do perímetro urbano legal, tanto em função da
pressão demográfica como em decorrência da falta de controle urbanístico adequado. A
proximidade da sede municipal com a cidade de Bom Jesus do Norte, no Estado do Espírito
Santo, caracteriza processo de conurbação, consolidada pela dependência socioeconômica de
sua população em relação ao núcleo principal fluminense.
A dinâmica de uso e ocupação atual apresenta características próprias por localização dos
distritos/bairros. Em alguns lugares onde se tem a presença de conjuntos habitacionais,
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encontram-se situações de carências sociais e de precariedade no acesso a infraestrutura
básica. Nas zonas rurais a população residente está distribuída em povoados e na área de
expansão, em especial na beira do rio e na periferia da sede, e as ocupações também estão em
situação de ausência de infraestrutura.
 ﻻ1º Distrito: Bom Jesus do Itabapoana - É a sede do município, localizado na a região central.
As ruas são pavimentadas e seus bairros apresentam alta densidade demográfica, com
diferentes tipos de ocupação. O bairro Lia Márcia é de classe média, com comércio, casas e
áreas de lazer. O loteamento Cristovão Padilha, localizado na periferia, conta com a maior
densidade demográfica do primeiro distrito. O bairro Santa Rosa, próximo ao centro da cidade,
tem ligação com a estrada de asfalto que liga a sede aos 2º, 3º, 5º e 7º distritos e a zona rural
pertencente ao 1º distrito. Os moradores pertencem a estratos sociais bem definidos, com
classe média, classe média baixa e a população muito pobre, localizada em área considerada
de risco social, como no Morro do Calvário (Figura 4).
Nestes três bairros as casas são de alvenaria e estão ligadas à rede publica de abastecimento
de água, esgotamento sanitário e energia elétrica, atendendo cerca de 99% dos domicílios.

FIGURA 4: Bairro Lia Márcia. Foto de Leonardo Bom Jesus em
http://www.panoramio.com/user/3173375

Na periferia da sede (cerca de 10 km) encontram-se pequenos núcleos como o bairro Asa
Branca (Jorge Assis de Oliveira), constituído pelo conjunto habitacional de mesmo nome, com
população de baixa renda; o povoado Arraial de São Sebastião, também de baixa renda, com
população rural esparsa em Sesmaria, Fazenda da Cachoeira e Valão do Laje. A usina Santa
Isabel, desativada, tornou-se pequeno aglomerado pobre, tendo próximo o conjunto
habitacional Nova Bom Jesus, com carências sociais. Do mesmo modo, o bairro Santa
Teresinha, principalmente no conjunto habitacional Humberto castelo Branco, é considerado
área de risco social.
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Em relação ao atendimento pelas redes públicas de água e esgoto, os domicílios apresentam
índice de 87% de abastecimento de água e 86% de sistema canalizado de esgotamento
sanitário.
 ﻻ2º Distrito: Calheiros - localizado na parte alta, é contornado por cachoeiras e riachos, onde
se encontra a cachoeira da Fumaça. Está às margens do rio Itabapoana, distando 20 km da
sede municipal, servido por estrada não asfaltada. Sua população concentra-se na zona urbana
(sede do distrito e periferia), com cerca de 60% da população do distrito, e os demais estão
dispersos na zona rural, principalmente nos povoados de Arraial Novo, Cachoeirão e Serra da
Boa Vista. Em relação ao atendimento básico de água e esgoto, a rede atende a 77% e 80% do
total dos domicílios respectivamente.
 ﻻ3º Distrito: Rosal – localizado na parte alta, possui casario da época da colonização, sendo
considerado de potencial turístico e cultural. Localiza-se às margens do rio Itabapoana, e se
estende desde o ribeirão Varre e Sai até a barra do ribeirão Água Limpa. Considerado o distrito
de melhor clima, está em altitude de 800/900m. Em relação ao atendimento aos domicílios
pelas redes publicas de água e esgoto, apresenta índice de 88% e 89% do total de domicílios
respectivamente.
 ﻻ4º Distrito: Carabuçu - é o maior distrito em extensão, com população aproximada de 3.600
pessoas, sendo que 1.200 residem na sede do distrito, em torno de 900 na zona rural periférica
e os demais nos povoados Usina Santa Maria, Mutum e na área rural mais distante. Em sua
sede 91% dos domicílios estão ligados às redes públicas de abastecimento de água e esgoto.
 ﻻ5º Distrito: Pirapetinga - também situado na parte alta, possui fazendas e casa consideradas
marcos da arquitetura colonial. Apenas a rua principal é pavimentada e é ligado à sede do
município por estrada de terra. Sua população concentra as atividades na zona rural.
 ﻻ6º Distrito: Serrinha - área pertencente anteriormente à Itaperuna, este distrito cercado por
montanhas está próximo da RJ 230. Em setembro de 2009 foi iniciado o asfaltamento da
estrada, numa extensão de 18 quilômetros, que liga o distrito de Serrinha à vila Usina Santa
Maria, que é via importante para o escoamento da produção agrícola e da produção de
algumas das cachaças artesanais mais famosas da região, como a Velha Matinha e a Bousquet.
Neste distrito a população rural está esparsa, com baixa densidade populacional, onde
algumas tradições são mantidas, como a Folia de Reis, e destaca-se regionalmente pela
atividade de suas costureiras, vinculadas ao trabalho da Paróquia São José.
 ﻻ7º Distrito: Barra do Pirapetinga - é o mais novo distrito, criado em 2001. É pequeno, com
apenas uma rua pavimentada, rede de abastecimento de água clorada, e rede de esgoto e
coleta de lixo deficitários. Sua população trabalha na zona rural, em atividades agropecuárias.
(Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2010 e Caracterização geral do Município/Programa
Unidades de Saúde da Família BJI/ Doc)
O processo de ocupação e uso do solo, aliado aos efeitos da pressão antrópica sobre os
recursos naturais, tornaram o município vulnerável ao efeito de enchentes. Em 2009 os
córregos Soledade e Santa Rosa subiram, atingindo ruas do município. A nova cheia arrancou o
calçamento de algumas ruas e fez com que a captação da água nos dois córregos fosse
interrompida. O bairro mais afetado foi o Parque das Águas, mas os bairros de Oscar Campos,
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Bairro Novo, Santa Rosa, Jardim Valéria, Santa Terezinha, São Marcos e também o Centro
ficaram com sérios problemas (Figura 5).

FIGURA 5: Bairro Santa Rosa. Fonte: Jornal de Italva, fevereiro de 2009.

5.4.3.2.1.2 Bom Jesus do Norte
No município de Bom Jesus do Norte, composto por um único distrito/sede, existem algumas
características originárias de sua ocupação urbana inicial, com a implantação no lote urbano,
em sua grande maioria, de edificações alinhadas à calçada, principalmente na área central. O
uso predominante na sede do município de Bom Jesus do Norte é o residencial, destacando-se
principalmente as ruas Getúlio Vargas, Cristiano Dias Lopes, Carlos Xavier e Avenida Progresso,
onde se faz presente grande número de atividades comerciais, serviços locais e municipais, e a
maior concentração de instituições (Figura 6).
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FIGURA 6: Bom Jesus do Norte – Sede. Fonte: Equipe Técnica Núcleo Cidades/ FCAA.
A sede municipal possui ainda uso industrial, sendo a indústria existente ligada ao segmento
de produção de tecidos e linhas, afetando a população residente com impacto sonoro, por
estar localizada em área residencial.
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Local Sustentável (FCAA – Fundação Ceciliano
Abel de Almeida, 2009), na área central do município, na sede, principalmente no que diz
respeito às ruas Cristiano Dias Lopes, Carlos Xavier e Major Bley, onde estão localizadas as
edificações alinhadas à calçada, a associação com o grande tráfego de veículos e a intensa
atividade comercial trazem problemas de organização espacial.
O território da sede municipal de Bom Jesus do Norte é cortado pelo rio Itabapoana e possui
diversos pontos passíveis de alagamento. Os bairros expandiram-se sobre essas áreas,
propiciando a ocorrência de alagamentos no período chuvoso. A área urbana do município de
Bom Jesus do Norte está localizada em um vale ocupado por residências e equipamentos
comerciais sobre uma área que naturalmente alaga durante os eventos chuvosos de grande
intensidade (planície de inundação), assim potencializando os efeitos das cheias (Figura 7).
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FIGURA 7: Município de Bom Jesus do Norte - enchente área urbana. Fonte: Equipe Técnica
Núcleo Cidades/ FCAA.

Dentre as áreas mais afetadas quando ocorrem cheias do rio Itabapoana, destaca-se o bairro
Silvana como o de piores ocorrências, pois em períodos de cheia e chuvas contínuas, sofre
alagamento em quase toda sua extensão. Outros aspectos que contribuem para as cheias são
os desmatamentos e a supressão das matas ciliares para dar lugar a pastagens, ocasionando,
com passar dos anos, o assoreamento dos cursos de água.
Nos bairros periféricos (Belvedere, Silvana e Bela Vista), predomina o uso residencial com
ocorrência de comércio local.
No bairro Silvana os lotes são de dimensões muito reduzidas, causando problemas de
insalubridade e acarretando alteração em outros aspectos, como a mobilidade urbana. No
período do levantamento de campo (2010), ocorreu uma invasão de moradores do bairro
Silvana nas 27 casas populares que foram construídas no loteamento Grande Vitória.
A análise referente à expansão urbana levou em consideração as regiões que estão em
processo de expansão, devido ao prolongamento da malha viária e surgimento de novos
loteamentos (aprovados ou não), bem como pelo adensamento de áreas já existentes dentro
do perímetro urbano. A área que conforma a expansão do bairro Bela Vista, em fase de
ocupação recente, apresenta baixo padrão construtivo, além de infraestrutura deficitária.
Ressalte-se que o município de Bom Jesus do Norte, mais especificamente a área da sede
municipal, possui limitações quanto a áreas de expansão urbana. Atualmente a sede municipal
conta com poucas áreas aptas para adensamento e expansão, sendo que essas áreas
necessitam de melhorias de infraestrutura básica, implantações que sigam as normas
ambientais e melhoria de mobilidade e acessibilidade.
A ocupação da área rural de Bom Jesus do Norte é muito dispersa, não configurando núcleos
urbanos fora a sede. Predominam edificações isoladas de padrão construtivo regular. As vias
não são pavimentadas. Destaca-se o Assentamento Rural Santa Rita, com parcelamento de 2
alqueires por família, onde há escola, igreja e associação, também de ocupação dispersa. As
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outras localidades visitadas também apresentam características rurais, de ocupação dispersa,
como as comunidades Vizula e Palmeira.
Na localidade de Palmeira e às margens da BR-393, que liga a sede ao norte do município,
concentram-se as principais áreas de pastagem, com solos muito degradados devido ao
pisoteio de gado.
(Fonte: Plano de Desenvolvimento Local Sustentável – PDLS de Bom Jesus do Norte, FCAA,
2009)

FIGURA 8: Comunidade Palmeira. Fonte: Equipe Técnica Núcleo Cidades/FCAA.

FIGURA 9: Vista geral do Assentamento Santa Rita. Fonte: Equipe Técnica Núcleo Cidades/
FCAA.
5.4.3.2.2 ASSENTAMENTOS RURAIS
A partir da consulta à base de dados disponível em arquivo PDF no Sistema de Informações de
Projetos de Reforma Agrária – Sipra, com a relação dos projetos de reforma agrária
reconhecidos no Brasil com período de criação até 31/12/2011, em todos os estágios de
implementação, foram formuladas a Tabela 9 e Tabela 10.
Os procedimentos técnicos administrativos da criação e reconhecimento dos projetos estão
amparados pela Norma de Execução INCRA/DT n° 69/2008 (www.incra.gov.br).
A primeira tabela mostra os projetos de assentamento existentes na mesorregião Noroeste
Fluminense, na qual está inserido o município de Bom Jesus do Itabapoana. A região conta
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apenas com 03 projetos de assentamento (PA), representando 4% do total encontrado no
Estado do Rio de Janeiro, e nenhum deles está inserido em Bom Jesus do Itabapoana.
TABELA 9: Projetos de assentamentos de reforma agrária existentes na Mesorregião Noroeste
Fluminense, Estado do Rio de Janeiro, até 31/12/2011.
Número
RJ0004236
RJ0004238
RJ0004239

Nome
PA Nova Esperança do Aré
PA Floresta de Belém
PE Fazenda Experimental de
Italva

Data da criação

Fase de
implementação

Itaperuna
Itaperuna

09/02/2006
05/09/2006

03
03

Italva

14/09/2010

03

Município

Total:
03
Fonte: Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – Sipra. Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Legenda: PA = assentamento federal; PE = assentamento estadual. Fase de implementação: 03 –
Assentamento criado.

O município de Bom Jesus do Norte está inserido na mesorregião Sul do Estado do Espírito
Santo. A Tabela 10 mostra informações referentes aos 19 projetos de assentamento existentes
nos municípios dessa região, sendo que um desses está localizado em Bom Jesus do Norte, o
PA Santa Rita. É um projeto de assentamento federal criado em 1996, com área de 594 ha e
que abrigava 47 famílias até 2011. O projeto já está em fase de consolidação, faltando apenas
um estágio para ser considerado consolidado.
TABELA 10: Projetos de assentamentos de reforma agrária existentes na Mesorregião Sul,
Estado do Espírito Santo, até 31/12/2011.
Número
ES0035000
ES0036000
ES0044000
ES0046000
ES0050000
ES0051000
ES0052000
ES0054000
ES0058000
ES0060000
ES0062000
ES0065000
ES0068000
ES0072000
ES0082000
ES0083000
ES0085000
ES0089000
ES0094000
Total

Nome

Município

Data da criação

Fase de
implementação

PA Floresta
PA Santa Rita
PA Luiz Taliuly Neto
PA Rancho Alegre
PA Santa Fé
PA Nova Safra
PA União
PA Monte Alegre
PA Paraíso
PA Ouro Verde
PA 17 de Abril
PA Teixeirinha
PA Florestan Fernandes
PA Ernesto Che Guevara
PA Palestrina
PA São Felipe
PA Solange de Assis Teixeira
PA José Marcos de Araújo
Santos
PA Cachoeira das Garças

Alegre
Bom Jesus do Norte
Guaçuí
Mimoso do Sul
Apiacá
Itapemirim
Mimoso do Sul
Muqui
Alegre
Muniz Freire
Muqui
Apiacá
Guaçuí
Mimoso do Sul
Mimoso do Sul
Guaçuí
Guaçuí
Presidente Kennedy

05/12/1996
05/12/1996
19/02/1998
03/04/1998
23/12/1998
23/12/1998
23/12/1998
03/09/1999
22/12/2000
30/07/2001
29/04/2002
26/12/2002
01/08/2003
08/04/2004
03/03/2006
18/04/2006
18/10/2007

06
06
06
06
05
05
05
05
05
05
04
05
05
03
04
04
04

27/07/2009

03

Mimoso do Sul

16/12/2011

03
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Fonte: Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária – Sipra. Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Legenda: PA = assentamento federal; PE = assentamento estadual. Fase de implementação: 06 – Em
consolidação; 05 – Em estruturação; 04 – Assentamento em instalação; 03 – Assentamento criado.

Em complemento, foi realizada comunicação com o INCRA para ratificação da informação
referente a ausência de assentamentos rurais na AID da PCH Bom Jesus. Ainda não foi recebida
resposta e a mesma será anexada ao processo quando possível. Segue em anexo o Aviso de
Resposta (AR) da comunicação feita com o instituto.

5.4.3.2.3 INSTRUMENTOS LEGAIS DE GESTÃO DO USO DO SOLO


Plano Diretor

O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece diretrizes para a ocupação da cidade. Ele
deve identificar e analisar as características físicas, as atividades predominantes e as vocações
da cidade, seus problemas e potencialidades. É um conjunto de regras básicas que
determinam o que pode e o que não pode ser feito em cada parte da mesma. É um processo
de discussão pública que analisa e avalia a cidade que temos para depois formularmos a
cidade que queremos.
Desta forma a prefeitura, em conjunto com a sociedade, busca direcionar a forma de
crescimento conforme uma visão de cidade coletivamente construída e tendo como princípios
uma melhor qualidade de vida e a preservação dos recursos naturais. O Plano Diretor deve,
portanto, ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito. O
resultado, formalizado como Lei Municipal, é a expressão do pacto firmado entre a sociedade
e os poderes Executivo e Legislativo.
O Plano Diretor do município de Bom Jesus do Itabapoana — Lei Complementar nº 001 de
06/11/2006, aponta no art 1º que o instrumento tem como objetivo o cumprimento da função
social da cidade e da propriedade, referindo-se aos artigos 182 e 183 da Constituição, além do
próprio Estatuto da Cidade. Todos os capítulos, que são específicos à cidade e aos temas
voltados à problemática urbana, citam questões referentes ao Estatuto da Cidade, com maior
ênfase para a gestão democrática, prevendo fórum de participação para a concretização das
diretrizes impostas pelo Plano, assim como audiências públicas para qualquer alteração na
legislação urbanística; garantia ao direito à moradia prevendo diretrizes sobre a regularização
fundiária (como o usucapião urbano); determinação da política de habitação e regularização
fundiária do município; elaboração de programa de habitação popular; definição de zonas de
especial interesse; e instrumentos como outorga onerosa, IPTU progressivo, desapropriação, e
ressarcimento financeiro quando implique benefício financeiro ao usuário para priorizar a
construção onde haja infraestrutura para tal.
Cabe destacar que o Plano indica a necessidade de ocupar vazios urbanos na região central do
município, onde provavelmente se concentra grande parte da infraestrutura urbana existente
(há um trecho da lei que é mencionada a distribuição de usos e de ocupação a fim de evitar
ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos), cumprindo a função social da
propriedade a partir de programas de habitação de interesse social específicos.
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Há clara tendência a preparar o município urbano, ambiental, social e economicamente para a
atividade ecoturística, uma vez que há diversas ações previstas que sinalizam claramente este
foco, com destaque para os capítulos do Turismo e Cultura, Meio Ambiente e do Crescimento
Socioeconômico Sustentável.
O Plano não estabelece macrozoneamento objetivo, com definições especificas e ações
prioritárias, apenas oferece mapa de bairros e setores que devem constar no anexo do Plano.
Porém, apresenta 4 tipos de zonas, a saber: Zona de Ocupação Prioritária (ZOP); Zona de
Ocupação Secundária (ZOS); Zona Prioritária de Reagriculturalização (ZPR); e Zona Prioritária
de Proteção Ambiental (ZPPA). A delimitação da ZOP está descrita no Plano, assim como a ZOS,
mas apontam para uma generalidade, não demarcando limites entre uma zona e outra, por
exemplo. A ZPR será estabelecida por legislação especifica. Para a ZPPA, há uma especificação
de áreas onde não serão parcelados os terrenos: áreas de preservação permanente (faixa
determinada pela legislação federal nas margens do rio Itabapoana e seus afluentes, topos de
morro, nascentes ou olhos d´água), mananciais, cachoeiras e fragmentos de florestas (é
mencionado que deverá ser feito um estudo para instalação de unidades de conservação).
O Plano Diretor de Bom Jesus do Itabapoana também leva em consideração o impacto
ambiental das usinas hidrelétricas na bacia do rio Itabapoana, mencionado algumas vezes nas
diretrizes específicas sobre a problemática da sua implementação (Fonte: Rede de Avaliação e
Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos/ Doc Rossana Brandão
Tavares).
O município de Bom Jesus do Norte, de acordo com o diagnóstico do Plano de
Desenvolvimento Local Sustentável (FCAA, 2009) tem como diretriz “Elaborar o Plano Diretor
Municipal com base nos estudos elaborados no Plano de Desenvolvimento Local Sustentável e
à luz do Estatuto da Cidade”.
Em entrevista de campo, realizada em setembro de 2010 junto ao Secretário de Obras,
Transporte e Serviços Urbanos, foi informado que o município não possui Plano Diretor e que
o planejamento urbano da cidade estaria em votação na Câmara de Vereadores, ressalvados
os trechos considerados com a Lei de Manejo Ambiental, de julho de 2010, que estaria no
prazo de ordenação de 60 dias para sua implantação.
Esta lei, sancionada em 12 de julho de 2010, Lei Nº 027/2010, dispõe sobre o meio ambiente
no município de Bom Jesus do Norte, e em seu artigo 1º está descrito o objetivo de “regular a
ação do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e
privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida.”.
Ela abrange desde a organização da rede municipal de instâncias ambientais, competências e
atribuições, a saber: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, órgão de coordenação,
controle e execução da política ambiental; e Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA,
órgão colegiado autônomo caráter consultivo e normativo, que “atuará de forma harmônica e
integrada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observada a
competência do CMMA”. Quanto à fiscalização, determina a organização e atribuições da
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Polícia ambiental municipal, sua competência e as penalidades decorrentes das infrações
ambientais.
Prevê a implantação de Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais – SICA,
mantido e atualizado pela SEMMA para utilização pelo Poder Público e pela sociedade.
Discrimina os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente no capitulo IV, e em
relação ao licenciamento, prevê no Art. 24 ”A localização, construção, instalação, ampliação,
modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento
ambiental.”
Parágrafo único. Compete a SEMMA, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e
do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e
atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado e/ou
União por instrumento legal ou convênio.
No Art. 25. As licenças emitidas pelo Estado ou pela União previamente, estando dentro do
prazo de validade, excluem a necessidade de licenciamento pela SEMMA.
Em seguida dispõe sobre auditoria ambiental e educação ambiental. Os demais artigos tratam
das diversas áreas ambientais e a normatização de uso e padrões aceitáveis, a saber:
Qualidade ambiental e Controle da Poluição; Da Exploração de Recursos Minerais; Do Ar; Da
Água; Do Solo; Do Controle da Emissão de Ruídos; Do Controle da Poluição Visual; Do Controle
das Atividades Perigosas; Das Barragens para fins agropecuários, tais como irrigação,
dessedentação de animais e aqüicultura; Das Áreas de Preservação Permanente; Das Unidades
de Conservação e Áreas de Domínio Privado; Das Reservas Legais.
Em relação às áreas verdes, “são consideradas as áreas verdes púbicas ou privadas os
cinturões ou fragmentos com vegetação remanescente da Mata Atlântica ou arborizadas com
espécies exóticas e frutíferas, situadas na zona urbana do Município, cuja preservação é
essencial para a manutenção da biodiversidade do território municipal. § 1º Os cinturões
verdes não poderão ser ocupados nem cedidos a particulares, cabendo a SEMMA sua
fiscalização”.

5.4.3.3 DINÂMICA DEMOGRÁFICA
Este item apresenta informações acerca da população dos municípios da Área de Influência,
através dos principais índices e medidas básicas em demografia.
Contém aspectos da população, assim como sua evolução no tempo e a inter-relação dinâmica
entre as variáveis demográficas, tendo como a principal fonte o IBGE, que tem os censos
demográficos atualizados a cada 10 anos.
Os estudos demográficos, em linhas gerais, têm por objeto a análise quantitativa das
populações humanas, de suas variações e de seu estado. A distribuição geográfica das
populações não se caracteriza de maneira uniforme, tendo em vista a ocorrência de diferentes
fatores que se apresentam favoráveis ou desfavoráveis à ocupação humana. Fatores climáticos
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e topográficos podem representar aspectos desfavoráveis à intensificação da ocupação
humana, mas são sobretudo as condições históricas que marcaram a evolução econômica e
demográfica de regiões que maior influência exercem sobre a distribuição populacional.

5.4.3.3.1 DENSIDADE DEMOGRÁFICA
A população residente nos dois municípios componentes da Área de Influência da PCH Bom
Jesus — Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte, somavam, no ano 2000, 33.632
habitantes para Bom Jesus do Itabapoana e 9.228 habitantes para Bom Jesus do Norte. É
importante ressaltar que tanto o processo de ocupação como a situação atual do uso do solo,
onde a agropecuária mantém áreas de pastagens em grande escala, contribuem para o quadro
atual encontrado na região de estudo.
Na contagem de 2007 mantém-se a mesma diferença entre os dois municípios, com 33.888 em
Bom Jesus do Itabapoana e 9.318 em Bom Jesus do Norte. O município de Bom Jesus do
Itabapoana apresenta maior representatividade, tanto para a Contagem de 2007 quanto no
Censo de 2000.
Ao ser analisada a evolução da população nesses municípios, a mesma indica pequena
elevação no período de 2000 a 2007 para os dois municípios da região de estudo. Entretanto
ressalta-se que os mesmos representam apenas 6,4% do total de habitantes da bacia
hidrográfica na qual estão inseridos.
Ao se observar os dados do Censo Demográfico de 2010, percebe-se que a evolução da
população em Bom Jesus do Norte mantém o mesmo índice do período anterior, com
acréscimo de apenas 130 pessoas (Tabela 11).

TABELA 11: População residente nos municípios da AII no período 2000/2010.
Municípios

2000

2007

2010

Bom Jesus do Itabapoana

33 632

33 888

35 411

Bom Jesus do Norte

9 228

9 318

9 476

Total (AII)

44 113

44 853

44 887

Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana

652 508

679 851

698 924

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 2000 e 2010. Contagem da População 2007.

Observando-se a dinâmica dos dois municípios em estudo desde 1970, observa-se um
pequeno declínio da população no período entre 1970 e 1980 (Tabela 12) que pode estar
relacionado a um reflexo da mudança do tipo de atividade econômica desenvolvida na região,
advinda do declínio da economia da cana-de-açúcar a partir da década de 50 e o começo do
desenvolvimento da pecuária. Este decréscimo logo foi recuperado na década seguinte.
A partir de 1980, a população de Bom Jesus do Itabapoana apresenta leve crescimento, e São
José do Calçado praticamente se mantém constante desde 1991. Considera-se que a situação
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histórica destes municípios e seu processo de uso e ocupação favoreceram esta estabilidade
na dinâmica populacional encontrada no período.
Observando-se a dinâmica dos dois municípios em estudo desde 1970, observa-se um
pequeno declínio da população no período entre 1970 e 1980 em Bom Jesus do Itabapoana
(Tabela 12), que pode estar relacionado a um reflexo da mudança do tipo de atividade
econômica desenvolvida na região, advinda do declínio da economia da cana-de-açúcar a
partir da década de 50 e o começo do desenvolvimento da pecuária. Este decréscimo logo foi
recuperado na década seguinte. Bom Jesus do Norte manteve crescimento constante desde a
década de 70, somente na última década foi observado crescimento praticamente nulo.
Quanto à evolução do contingente populacional, os processos de uso e ocupação do solo na
AII, com atividades voltadas para o café e a pecuária, e a ausência de grandes atrativos para
mão-de-obra, refletem-se na estabilidade dos dados apresentados.
TABELA 12: Evolução da população dos municípios da AII.
Municípios

População
em 1970

População
em 1980

População
em 1991

População

População

em 2000

em 2010

Bom Jesus do Itabapoana

29 418

27 968

29 873

33 632

35 411

Bom Jesus do Norte

5 190

6 573

7 963

9228

9476

Total (AII)

34 608

34 541

37 836

42 860

44 887

Fonte: IBGE. Censos Demográficos.

Com relação à distribuição da população urbana e rural, o processo de erradicação da
atividade cafeeira e o incremento da pecuária em toda a região da Área de Influência teve
como decorrência o deslocamento populacional das áreas rurais.
Esse deslocamento pode ser percebido na crescente diminuição da população rural nos
últimos 40 anos nos municípios em estudo. Em Bom Jesus do Itabapoana, em 1980 a
população rural já passar a ser menor do que a população urbana, e em Bom Jesus do Norte
esta sempre foi menos representativa do que população urbana nos anos apontados (Tabela
13).
Atualmente os dois municípios em estudo têm perfil urbano, observando-se a predominância
expressiva da população urbana em ambos, representando 84,5% em Bom Jesus do
Itabapoana e 91,8% em Bom Jesus do Norte no período, contra apenas 15,5% e 9,2%,
respectivamente, de sua população na área rural.
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TABELA 13: População urbana e rural dos municípios da AII de 1970 a 2010.
Bom Jesus do Itabapoana
População/Anos

1970

1980

1991

2000

2010

População urbana

13 106

16 752

21 180

27 427

29 927

População rural

16 312

11 216

8 693

6 205

5 484

População total

29 418

27 968

29 873

33 632

35 411

Bom Jesus do Norte
População/Anos

1970

1980

1991

2000

2010

População urbana

3 829

5 614

7 137

8 334

8 699

População rural

1 361

959

826

894

777

População total

5 190

6 573

7 963

9 228

9 476

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000.

A população rural vem diminuindo sistematicamente, fato este que contribuiu para o aumento
crescente da população urbana nas sedes municipais e para o processo de conurbação na
cidade de Bom Jesus do Norte - ES.
Considerando-se a densidade demográfica dos municípios da área de estudo, estas são
bastante díspares internamente, entre a área dos municípios e a ocupação humana de seus
territórios. Enquanto Bom Jesus do Itabapoana, com área de 598 km2, apresenta o menor
índice, com uma estimativa de 59,2 hab./km2, o município de Bom Jesus do Norte, com 89
km², conta com 106,5 hab./km2, bastante superior à média encontrada na Bacia (54,9
hab./Km2) (Tabela 3).
Do conjunto total de municípios componentes da bacia do rio Itabapoana, o município de Bom
Jesus do Norte é de segunda maior densidade demográfica, fenômeno somente possível pela
pequena extensão territorial do município, pois sua população não ultrapassa os 10.000
habitantes.
TABELA 14: Densidade demográfica dos municípios da AII.
Municípios

População em 2010
(hab.)

Área (km²)

Densidade populacional em 2010
(hab./km²)

Bom Jesus do Itabapoana

35 411

598

59,22

Bom Jesus do Norte

9448

89

106,47

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010.
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5.4.3.3.2 TAXAS DE CRESCIMENTO
A população atual é resultado dos nascimentos, mortes e movimentos migratórios ocorridos
ao longo do tempo, expressado através da taxa geométrica de crescimento. Taxas menores
indicam um crescimento lento, enquanto taxas negativas representam o decréscimo no
contingente populacional ao longo de um determinado período.
Em relação às taxas de crescimento anual, tendo como referência os municípios com menores
contingentes populacionais, os índices na bacia do rio Itabapoana expressam, quase sempre,
condições de estagnação ou de perda demográfica, e de precária sustentabilidade econômica
e social.
O município de Bom Jesus do Itabapoana, no período compreendido entre 1991/2000,
apresentou taxa de crescimento de 1,35%, mantendo-se a mesma proporção entre 2000 e
2007, com menos de 2%, atingindo, segundo estimativas, 1,1% no período 2006/2009 (Fonte:
Censos Demográficos de 1991 e 2000 e contagem de 2007, estimativa CIDE).
Em Bom Jesus do Norte, a taxa de crescimento geométrica da população residente entre 1991
e 2000 correspondeu a 1,65%, com decréscimo expressivo para 2000/2007, onde foi verificada
taxa de crescimento de 0,14% no período (IJNS, 2009).

5.4.3.3.3 FLUXOS MIGRATÓRIOS ATUAIS
O indicador fluxo migratório, que permite acompanhar a movimentação de entrada e saída de
uma população para e/ou de um determinado lugar, é um dos componentes usados para
estabelecer a dinâmica demográfica de um território, associado à natalidade e à mortalidade,
sempre em determinado período.
De acordo com os dados do IBGE, os deslocamentos populacionais no Brasil, no período
1995/2000, totalizaram 5.196.093 pessoas, cifra que é 3,7% superior aos 5.012.251 observados
entre 1986/1991. Cerca de 65% desse total é composto por deslocamentos ocorridos entre as
regiões brasileiras (migração inter-regional) e 35% no interior destas regiões (migração intraregional).
No final da década de 1990, para a região do rio Itabapoana, tanto no Espírito Santo como em
Minas Gerais (alto vale do Itabapoana) os fluxos imigratórios foram mais importantes do que
nos municípios do médio e baixo vale do Itabapoana. Pelo comportamento das taxas de
incremento populacional dos municípios da AII, percebe-se que estes não representam
atratividade para contingentes migratórios intra-regionais.
A taxa líquida de migração do município de Bom Jesus do Itabapoana, para o período
1991/2000, representou 0,15% na dinâmica demográfica da população.
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5.4.3.4 CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA
5.4.3.4.1 FINANÇAS PÚBLICAS
Seguindo as orientações do Termo de Referência, o presente item atém-se à análise do
desempenho econômico financeiro da administração direta dos municípios da área de
influência indireta, com base em números fornecidos pelas Secretarias da Fazenda dos dois
municípios (Pesquisa de campo, 2010) para o ano de 2009 e disponibilizados pelos relatórios
dos Perfis Municipais (TCE/RJ e IJNS/ES) para 2008.
Em Bom Jesus do Itabapoana, segundo estudos do TCE, a receita tributária teve um
crescimento de 131% no período 2003/2009. A evolução dessa rubrica foi beneficiada pelo
aumento de 255% na arrecadação de ISS e de 256% no Imposto de Renda retido na fonte.
Também houve acréscimo de 22% na receita de IPTU, de 53% no ITBI e de 171% nas taxas.
(Estudos socioeconômicos TCE/2009).
No período analisado, houve capacidade do município em manter as atividades e serviços
próprios da administração com recursos oriundos de sua competência tributária, o que não o
torna menos dependente de transferências de recursos financeiros dos demais entes
governamentais (Estado e União). O município teve uma receita total de R$ 46 milhões em
2009, a 56ª do Estado do Rio de Janeiro, apresentando equilíbrio orçamentário. Suas receitas
correntes estão comprometidas em 92% com o custeio da máquina administrativa. Sua
autonomia financeira é de 8,9% e seu esforço tributário alcançou 11,3% da receita total.
Pode-se observar predominância das transferências correntes e dos royalties, já que a receita
tributária representa 9% do total no ano 2009 (Tabela 15). O montante total transferido pela
União e pelo Estado ao município (excluídos os repasses de participações governamentais
ligadas a petróleo e gás) teve um aumento de 130% entre 2003 e 2009. Especificamente com
relação às últimas receitas, vinculadas ao petróleo, o município de Bom Jesus do Itabapoana
teve a 53ª colocação no Estado (Secretaria da Fazenda de Bom Jesus do Itabapoana).
TABELA 15: Consolidado Orçamentário/Receita de Bom Jesus do Itabapoana - Exercício 2009.
Titulos

Previsão

Execução

Diferença

Receitas Correntes

48.739.229,66

49.455.829,11

716.598,45

Receita tributária

4.823 829,25

3.396.712,04

-142.117,21

Receita de Contribuições

527.500,00

540.198,38

12.698,38

Receita patrimonial

389.506,00

319.320,14

-70.185,86

Receita Agropecuária

137.150,00

65.017,40

-72.132,60

Receita de Serviços

2.250.104,00

2.101.530,89

-148.573,11

Transferências Correntes

39.870.517,00

42.264.148,31

2.393.631,31

Outras receitas correntes

740.623,41

768.900,95

28.277,54

Receitas de capital

1.769.995,00

958.168,32

-811.826,18

Alienação de Bens

52.750,00

0,00

-52.750,00

1.717.245,00

958.168,82

-759.076,18

Transferências de capital
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Titulos

Previsão

Execução

Diferença

Deduções da receita

-4.115.820,00

-4.800243,74

- 684.423,74

SOMA

46.393.404,66

45.613.753,19

-779.651,47

DEFICIT¹

1.548.967,45

11.451,98

-537.515,47

TOTAL

47.942.372,11

45.625.208,17

-2.317.166,94

Fonte: Secretaria da Fazenda de Bom Jesus do Itabapoana (campo 2010).

TABELA 16: Consolidado Orçamentário/Despesa de Bom Jesus do Itabapoana - Exercício 2009.
Titulos
Despesa empenhada

Fixação

Execução

Diferença

47.942.372,11

45.625.208,17

-2.317.166,94

0,00

0,00

0,00

47.942.372,11

45.625.208,17

-2.317.166,94

SUPERAVIT¹
Total

Fonte: Secretaria da Fazenda de Bom Jesus do Itabapoana (campo 2010). Obs: Superavit e déficit
correspondem às diferenças entre receitas e despesas orçamentárias.

A Secretaria da Fazenda do município de Bom Jesus do Norte, quando da pesquisa de campo,
apenas informou dados sobre a receita orçamentária de 2009, investimentos por órgãos
públicos/setores e arrecadação do IPTU de 2009 e do INSS, conforme dados abaixo
relacionados. A receita orçamentária do município em 2009 foi de R$ 14 milhões contra R$ 15
milhões em 2008.
O investimento municipal discriminado aponta para maior empenho no setor de obras,
seguido do agropecuário e educação. É importante destacar que se trata de município
pequeno (89 km) com população de menos de 10 mil habitantes (Tabela 17 e Tabela 18).
TABELA 17: Dados orçamentários de Bom Jesus do Norte – 2009.
Discriminação

Valor corrente (Mil reais)

Receitas orçamentárias

14.295.373,17

Arrecadação de IPTU

122.054,67

Pagamento de INSS

1611.932,21

Investimentos por Órgãos
Câmara Municipal

42.484,28

Gabinete do prefeito

81.499,00

Administração e finanças

69.253,00

Agricultura

369.150,89
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Discriminação

Valor corrente (Mil reais)

Educação

248.140,17

Obras, transportes e serviços urbanos

483.170,17

Saúde e saneamento

4.003,00

Ação social

76.704,65

Total

1.374.305,16

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda de Bom Jesus do Norte (setembro de 2010).

No perfil municipal elaborado pelo IJNS (Instituto Jones dos Santos Neves) sobre o município
de Bom Jesus do Norte (2009) encontram-se os dados sobre o exercício orçamentário de 2008.
A análise dos mesmos permite observar a baixa autonomia municipal, pela predominância das
transferências correntes e dos royalties. A receita tributária é praticamente nula, conforme
verificado na tabela abaixo:

TABELA 18: Consolidado Orçamentário/Receita de Bom Jesus do Norte – Exercício 2008.
Discriminação

Valor Corrente em mil reais

Receitas orçamentárias

15.393,73

Receitas Correntes

15.389,40

Receita tributária

495,50

Receitas de Transferências correntes

14.511,87

FPM

4.570,37

Royalties+participações especiais+ FEP¹

593,93

Cota ICMS

3.301,93

Cota IPVA

1.721,07

FRDR²
Demais receitas de transferências correntes

621,28
3.703,29

Outras receitas correntes³
Receitas de Capital

1.666,87

Deduções da receita Corrente

1.662,54

Fonte: Perfil Municipal de Bom Jesus do Norte 2009. (1) Fundo Especial de Petróleo. (2) Fundo para
Redução das Desigualdades Regionais. O governo estadual repassa aos municípios, mensalmente, por
meio de decreto anual que fixa percentuais, 30% das suas receitas de royalties de petróleo. (3) Além de
multas e juros da dívida ativa, esta conta engloba outras receitas correntes não descritas na tabela.
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O município apresentou um total de R$ 954,32 de diferença entre despesa e receita
orçamentária para o ano de 2008.
TABELA 19: Consolidado Orçamentário/Despesa de Bom Jesus do Norte – Exercício 2008.
Discriminação

Valor corrente em mil reais

Despesa total

14.439,41

Despesas correntes

11.241,77

Outras despesas correntes

6.134,08

Despesas de capital

3.197,64

Investimentos

2.786,42

Amortização da Dívida

411,22

Receita corrente Liquida

13 731,19

Superávit ou déficit

954,32

Fonte: IJNS.

Os royalties constituem uma compensação financeira devida pelas concessionárias que
produzem petróleo ou gás natural. Sua apuração é mensal e é feita pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP), em conformidade com a Lei nº 9.478/97, em função dos preços de mercado do
petróleo, gás natural ou condensado, das especificações do produto e da localização do campo
(ANP, 2001). Em Bom Jesus do Norte, houve aumento substancial na participação deste tributo
no período 2000/2008 (Tabela 20).
TABELA 20: Royalties recebidos pelo município de Bom Jesus do Norte.
Discriminação

2000

2004

2008

Valor em R$ 1,00

350,70

27.242,28

532.985,50

% sobre total recebido pelos municípios ES

0,003

0,045

0,206

Fonte: ANP/SPG/INJS.

De acordo com informações fornecidas pelo Banco Central do Brasil, os municípios de Bom
Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte não apresentaram dívidas no último ano analisado
(de junho de 2012 a junho de 2011). Esses dados ainda não incluem o endividamento junto a
credores externos, ao INSS, ao FGTS e também o endividamento mobiliário, referindo-se
apenas ao endividamento contratual junto ao Tesouro Nacional e ao Sistema Financeiro
Nacional (SFN) (fonte: http://www4.bcb.gov.br/fis/dividas/dividas.asp)
5.4.3.4.2 PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB
No conjunto dos municípios integrantes da Área de Influência Indireta, a análise da
composição do Produto Interno Bruto confirma a primazia do setor terciário nos perfis das
economias locais, comparecendo com os maiores percentuais, de acordo com as fontes
pesquisadas, os ramos de aluguéis e prestação de serviços.
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Para o município de Bom Jesus do Itabapoana, a Tabela 21 apresenta o comparativo das taxas
de crescimento no período 2003/2009, onde o PIB a preços básicos alcançou quase R$ 400
milhões em 2009, com uma variação de 69% no período. Apresenta, em 2009, PIB per capita
de R$ 11.221,00.
Ao se analisar o valor adicionado bruto e percentual sobre as contribuições ao PIB por
atividades econômicas, verifica-se que estas estão concentradas em demais serviços e
administração pública , com 40,3% e 33,5%, respectivamente, enquanto indústria comparece
com 18,3% e atividades agrícolas com 5,2% de participação no volume total de recursos
(Fonte: Estudo socioeconômico 2011/TCE-RJ).
Deve ser ressaltada a proximidade do Município de Bom Jesus do Norte (ES) com Bom Jesus do
Itabapoana (RJ), com o qual se conurba, cidade com maior área e maior população, e portanto
com maiores recursos financeiros.
Em 2009, Bom Jesus do Norte teve um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 65.358 milhões,
sendo o 2° pior da sua região, Pólo Cachoeiro, e o 72° no ranking estadual. Seu PIB é composto
predominantemente pelo setor terciário, com participação de 41,0% dos demais serviços e
36,8% da administração pública, seguido pelo setor secundário, com 17,4% e o primário, com
4,8%.
Bom Jesus do Norte apresentou crescimento negativo moderado (- 2,5% a – 7,5%) do PIB entre
2008 e 2009. Seu PIB per capita em 2009 ficou em R$ 6.757,00, ficando na 71° posição no
ranking estadual (Fonte: PIB Municipal 2009, IJNS).
TABELA 21: Produto Interno Bruto 2003/2009 de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do
Norte.
PIB

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

286 243

305 771

380 274 396 143

53.722

56 980

63 433

Bom Jesus do Itabapoana
PIB (1000,00)

234 483

255 660

262 052

Bom Jesus do Norte
PIB (1000,00)

38 573

46 297

47 459

65 358

Fonte: IBGE /TCE 2009/IJNS Instituto Jones dos Santos Neves.

5.4.3.4.3 ATIVIDADES ECONÔMICAS
Nos municípios componentes da AII, embora com baixa participação no PIB municipal, as
atividades do setor primário, em especial o café e a pecuária leiteira, podem ser consideradas
como atividade econômica regional. O setor terciário oferece maior remuneração, arrecadação
de impostos e oferta de emprego, conforme analisado nos itens Finanças Públicas e Mercado
Formal de Trabalho, constantes neste capítulo.
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De acordo com dados do Censo Agropecuário do IBGE em 2006, os dois municípios da área de
influência apresentavam um total de 3.172 pessoas ocupadas no setor agropecuário, sendo
que destes 2.652 estão no município de Bom Jesus do Itabapoana e 520 em Bom Jesus do
Norte (Fonte: Censo agropecuário IBGE 2006).
Dentre as categorias dos trabalhadores rurais, dados do Ministério do Trabalho e Emprego
(tem) informam que “trabalhador agropecuário”, em geral, comparece com maior número de
admissões nos dois municípios, seguido de “trabalhador da pecuária” (bovinos, leite). Em
janeiro de 2010 o salário médio de admissão destas atividades estava em R$ 593,00 e R$
510,00, respectivamente em Bom Jesus do Itabapoana e em Bom Jesus do Norte.
A pecuária leiteira, embora ocupe o maior valor em produção entre as demais atividades do
setor nos dois municípios, ainda está aquém do esperado. O total dos estabelecimentos
voltados para esta atividade totaliza 572 unidades, das quais 88% estão em Bom Jesus do
Itabapoana (Tabela 22).
TABELA 22: Produção de leite – Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte.
Estabelecimentos

Litros

Valor da produção (mil
reais)

Bom Jesus do Itabapoana

503

23 667

11 424

Bom Jesus do Norte

69

1 403

600

Municípios

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2008.

A comercialização para os dois municípios é feita através da Cooperativa Agropecuária do Vale
do Itabapoana Ltda - CAVIL, com estruturas localizadas em Bom Jesus do Norte/ São José do
Calçado, que conta com posto de resfriamento e fábrica de laticínios para o consumo local.

5.4.3.4.3.1 Bom Jesus do Itabapoana
5.4.3.4.3.1.1

Setor Primário

Do total de 1046 estabelecimentos voltados para atividades agropecuárias em Bom Jesus do
Itabapoana, 98% pertencem a proprietários individuais, ocupando quase a totalidade da área
disponível.
TABELA 23: Condição do produtor.
Condição do Produtor

Estabelecimentos

Área (ha)

1 031

39 209

Condomínios/consórcios

4

46

Cooperativas

5

54

S/A

5

650

Governamental

1

48

1 046

39 925

Proprietário Individual

Total
Fonte: Censo agropecuário IBGE 2006.
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Em relação à situação frente aos estabelecimentos agropecuários, a categoria “proprietário”
representa 93% do conjunto analisado, respondendo por 97% da área. Os demais se
distribuem em arrendatários, assentados e ocupantes. No município, segundo extensionista da
EMATER, há maior fomento fundiário com financiamento para aquisição de terras.
TABELA 24: Situação frente ao estabelecimento.
Situação

Estabelecimentos

Área (ha)

Proprietário

974

38 824

Assentado (sem titulação definitiva)

13

87

Arrendatário

36

1 001

Parceiro

7

40

Ocupante

12

60

Produtor sem área

4

Total

1 046

39 925

Fonte: Censo agropecuário IBGE 2006.

De acordo com entrevista realizada na EMATER em outubro de 2010, o gado leiteiro é o
principal rebanho, seguido de gado de corte. Para 2010, os dados da EMATER apresentam
pequena elevação frente aos dados do IBGE para 2008 (Tabela 25), com um total de 61.834
cabeças cadastradas em 2010 contra 56.474 em 2008. No mesmo ano, os estabelecimentos
pecuários bovinos totalizavam 876 unidades, entre pecuária de leite e de corte.
TABELA 25: Rebanho de Bom Jesus do Itabapoana.
Tipos de Rebanho

Estabelecimentos (nº)

Efetivo (nº de cabeças)

Bovinos

876

56 474

Equinos

524

1 486

Asininos

6

10

Muares

192

310

Caprinos

9

226

Ovinos

13

370

Suinos

184

1 165

Aves

258

11 481

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2008.

Na lavoura permanente, o cultivo do café volta a se desenvolver na ultima década, e é o
segundo maior produto do setor depois do gado leiteiro, ocupando 197 estabelecimentos. As
áreas principais de cultivo estão nas chamadas terras altas em Calheiros, Arraial Novo e
Cachoeirão. A produção é beneficiada fora do município.
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TABELA 26: Quantidade produzida por lavoura permanente - BJI
Produto

Estabelecimentos

Volume (T)

Valor da produção (mil reais)

Banana

14

17

8 mil

Café grão

192

836

2528

Café

7

66

211

Laranja

2

2

2

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2008.

A cana de açúcar, dentre os produtos de lavoura temporária, ocupa área de cerca de 286 ha
(EMATER, 2010), e sua produção atende aos três alambiques locais, sendo o produto com
maior valor de produção.
O milho é usado para gado e consumo imediato das famílias, com pouca comercialização.
TABELA 27: Quantidade produzida por lavoura temporária – BJI
Produto

Estabelecimentos

Volume (T)

Valor da produção (mil reais)

Cana

72

3251

1507

Mandioca

36

103

67

Milho

59

367

199

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2008.

Em relação à extração vegetal e silvicultura, o município de Bom Jesus do Itabapoana não
apresenta nenhuma atividade.
Em relação às atividades minerárias, a Tabela 28 mostra o total de títulos minerários
requeridos, por tipo de substância, no município de Bom Jesus do Itabapoana em agosto de
2012. Cabe lembrar que entre esses títulos há diversos tipos de situação atual de
requerimento – autorização de pesquisa, requerimento de pesquisa, requerimento de
licenciamento, licenciamento, disponibilidade, concessão de lavra, requerimento de lavra.
A substância com maior número de processos é o granito, com 57 processos no total, e área de
39.577,68 ha, bem superior à segunda substância com mais processos, areia, com 18 processos
e menos de 1% da área de granito, com 3.327,88 ha. O granito tem utilização principalmente
para revestimento, seguido do uso industrial; enquanto a areia é utilizada para construção
civil.
Outras substâncias relevantes são a bauxita (12 processos) e o minério de ouro (9 processos),
ambos utilizados para uso industrial.
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TABELA 28: Substâncias minerarias requeridas no município de Bom Jesus do Itabapoana.
Substância

Número de processos

Uso

Área (ha)

18
1
2
12
57
33
14
10
3
7
1
1
9
3
171

Construção civil
Não informado
Não informado
Industrial
Diversos
Revestimento
Industrial
Não informado
Revestimento
Industrial
Construção civil
Ourivesaria
Industrial
-

3.327,88
949,65
1.869,07
9.440,18
39.577,68
22.644,39
11.201,94
5.731,35
2.010,03
10.081,29
50
780,03
4.828,45
1.410,13
113.902,07

Areia
Argila refratária
Feldspato
Bauxita
Granito (total)

Gnaisse
Ilmenita
Saibro
Ouro
Minério de ouro
Dados não cadastrados
Total

Fonte: SIGMINE-DNPM, agosto de 2012.
As informações sobre atividades relacionadas à extração mineral na AID da PCH Bom Jesus
encontram-se no item 5.2.2.8 – Atividades Minerárias, no Volume II desse EAS.
5.4.3.4.3.1.2

Setor secundário

Em Bom Jesus do Itabapoana, o gênero mais difundido é o de confecção de vestuários, com
poucos estabelecimentos registrados, mas com grande número de indústrias caseiras,
responsáveis pela utilização de grande parte da mão de obra feminina.
Destacam-se ainda nesse setor a indústria de doce de leite XAMEGO, que segundo o Secretário
Municipal de Administração, está em negociações para ampliação.
O município ainda conta com uma metalúrgica, várias serralherias, uma fábrica de plásticos,
uma fábrica de linhas, algumas destilarias de cachaça, uma fábrica de vasos de cerâmica e
estabelecimentos gráfico- editorial, além de movelaria.
Dados do anuário estatístico da CIDE (2009) indicam que é incipiente a dinâmica neste setor no
município. Ao analisar a movimentação do número de estabelecimentos no período de 2003 a
2008, os setores da construção civil e da indústria de transformação mantiveram-se no mesmo
patamar, com pequenas oscilações, mas sem nenhum incremento significativo (Tabela 29).
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TABELA 29: Estabelecimentos industriais, por classes, no período 2003/2008 – BJI
Estabelecimentos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Extrativa Mineral

2

1

1

1

0

1

Indústria de Transformação

59

55

49

53

51

52

Serviços Industriais de utilidade publica

1

1

1

0

0-

0-

Construção Civil

22

24

24

22

22

26

Fonte: Anuário CIDE 2009.

No setor secundário, entre janeiro e junho de 2010, o saldo de admissões foi bastante
reduzido, ficando positivo nas categorias vinculadas à construção civil.
TABELA 30: Ocupações que mais admitiram em Bom Jesus do Itabapoana: jan/junho 2010
Salário
médio adm.

Admitidos

Desligados

Saldo

Pedreiro

812,42

36

36

0

Trabalhador da manutenção de edificações

525,53

32

25

7

Alimentador de linha de produção

582,24

17

17

0

Trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros

536,83

12

15

-3

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos
similares

804,67

12

7

5

Cortador de pedras

707,27

11

4

7

Ocupação

Fonte: RAIS/MTE. Ministério do Trabalho e Emprego, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS. (1)
Exclusive administração pública.

5.4.3.4.3.1.3

Setor Terciário

Os estabelecimentos de comércio e serviços no município são diversificados e atendem as
necessidades da população local e dos municípios vizinhos, em especial Bom Jesus do Norte.
Há ofertas variadas no setor de alimentação e a rede bancária é diversificada.
Ao verificarmos a evolução de 2003 a 2008, observa-se crescimento quanto ao número de
estabelecimentos para comércio em 2007 e para serviços em 2005.
TABELA 31: Estabelecimentos comerciais e de serviços, no período 2003/2008, em Bom Jesus
do Itabapoana
Estabelecimentos

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Comércio

271

283

290

293

311

310

Serviços

213

198

208

204

207

205

Total

484

481

498

497

518

515

Fonte: Anuário CIDE 2009. Ministério do Trabalho e Emprego, Relação Anual de Informações Sociais RAIS. (1) Exclusive administração pública.
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Outros estabelecimentos prestadores de serviços vinculados à administração publica, maior
geradora de empregos no município, como aqueles ligados à área da saúde e da educação,
serão apresentados no item 5.3.3.5 deste relatório, referente à infraestrutura. O setor
terciário, comparativamente ao primário e secundário, apresentou maior número de
admissões no período janeiro/junho de 2010, com saldo positivo para as atividades do
comércio.
TABELA 32: Ocupações que mais admitiram: janeiro a junho de 2010.
Ocupações

Salário médio de adm.

Admitidos

Desligados

Saldo

Vendedor de comércio varejista

559,31

139

96

43

Motorista de caminhão (rotasnac/reg/inter)

981,76

50

36

14

Auxiliar de escritório

591,08

39

40

-1

Frentista

658,17

29

8

21

Operador de caixa

558,92

26

18

8

1.051,05

22

59

-37

Repositor de mercadorias

550,90

21

16

5

Comerciante varejista

596,74

19

9

10

Ajudante de motorista

549,17

18

18

0

Faxineiro

568,93

14

7

7

Recepcionista, em geral

612,00

10

14

-4

Motociclista no transporte de documentos

534,10

10

4

6

Motorista de ônibus rodoviário

Fonte: RAIS/MTE Ministério do Trabalho e Emprego, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.

5.4.3.4.3.2 Bom Jesus do Norte
5.4.3.4.3.2.1

Setor Primário

Em Bom Jesus do Norte verifica-se que a atividade agropecuária é dominada pela produção
familiar. Observando-se as estatísticas, pode ser confirmado que a categoria “Total de pessoal
ocupado com laço de parentesco com o produtor” do Censo Agropecuário do IBGE, para 2006,
registrou 354 pessoas ocupadas, do total de 520 trabalhadores.
Em relação à condição do produtor, 91% são proprietários individuais, respondendo por 83%
da área dos estabelecimentos.
TABELA 33: Condição do produtor.
Condição do Produtor

Estabelecimentos

Área (ha)

Proprietário Individual

138

3967

Condomínio/consórcios

11

762

Outras

2

66

151

4795

Total
Fonte: Censo agropecuário IBGE 2006.
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Quanto à situação frente à propriedade, encontram-se 31% dos estabelecimentos com
assentados, representando apenas 9% da área total.
TABELA 34: Situação frente ao estabelecimento.
Situação

Estabelecimentos

Área (ha)

Proprietário

102

4317

Assentado (sem titulação
definitiva)

46

381

Arrendatário

2

-

Parceiro

1

ND

151

4 698

Total
Fonte: Censo agropecuário IBGE 2006.

A produção local é representada pela pecuária bovina dedicada à produção de leite e ao corte,
conforme a Tabela 35. Embora o rebanho de 4.804 cabeças registrado em 2008 seja
significativo para a economia local, quando comparado a Bom Jesus do Itabapoana, este
representa apenas 8% do rebanho deste município. É importante ressaltar a diferença de áreas
entre os dois municípios, pois Bom Jesus do Norte possui apenas 84 km2.
TABELA 35: Tipo de rebanho em Bom Jesus do Norte.

Unidades (estabelecimentos)

Quantidade de
cabeças

Bovinos

100

4804

Equinos

75

162

Muares

31

49

Ovinos

1

22

Suinos

41

183

Aves

67

1635

Discriminação

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2008.

A cafeicultura é atividade importante em Bom Jesus do Norte, com destaque para as
variedades: arábica e conillon. Esta produção concentra-se principalmente ao norte do
município, região geograficamente com maior altitude, destacando-se as comunidades de
Palmeira e de Córrego Alto. Contudo, quando relativizada a produção, assume pequenas
proporções, se comparada aos maiores produtores da região onde está inserido, no Estado do
Espírito Santo.
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TABELA 36: Quantidade produzida por lavoura permanente - BJN
Estabelecimentos

Volume (T)

Valor da produção (mil
reais)

Banana

19

56

20

Café em grão

8

5

12

Café

73

127

347

Laranja

5

17

3 mil

Produto

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2008.

Na lavoura temporária destacam-se a cana e o milho, que comparecem com maior número de
estabelecimentos, mas com pequenas quantidades produzidas, em termos relativos.
TABELA 37: Quantidade produzida por lavoura temporária - BJN
Estabelecimentos

Volume (T)

Valor da produção (mil
reais)

Cana

1

511

511

Mandioca

9

9

4

Milho em Grão

49

64

23

Feijão

2

51

51

Produto

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal – 2008.

Em relação à extração vegetal e silvicultura (2008), os dados coletados indicam que no
município de Bom Jesus do Norte há produção de lenha e de madeira em tora. Estas são
destinadas a outras finalidades que não fabricação de papel e celulose.
TABELA 38: Quantidade produzida por atividade de extração vegetal e silvicultura em Bom
Jesus do Norte, 2010.
Produto
Madeiras - lenha

3

Quantidade produzida (m )

Valor (mil reais)

6

0

Produtos da Silvicultura 304
30
madeira em tora
Fonte: IBGE, 2011. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, 2010. NOTA: Atribui-se zeros aos
valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida.
ANHO QUIS

Para as atividades minerárias, a Tabela 39 mostra o total de títulos minerários requeridos, por
tipo de substância, no município de Bom Jesus do Norte em agosto de 2012. Entre esses títulos
há diversos tipos de situação atual de requerimento – autorização de pesquisa, requerimento
de pesquisa, requerimento de licenciamento, licenciamento, disponibilidade e requerimento
de lavra.
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A substância com maior número de processos requeridos é o granito, com o total de 21
processos. Ele ocupa mais da metade do total da área requerida por todas as substâncias no
município (9.631,22 ha), sendo que na maioria não foi registrado qual o uso que será dado ao
mesmo.
A outra substância significativa entre as atividades minerarias é a areia, com 7 processos e área
em torno de 1.056 ha, utilizada exclusivamente para construção civil.
TABELA 39: Substâncias minerarias requeridas no município de Bom Jesus do Norte.
Substância

Número de processos

Areia
Argila refratária
Granito (total)

7
1
21
8
3
10
Minério de ouro
2
Total
31
Fonte: SIGMINE-DNPM, agosto de 2012.

Uso

Área (ha)

Construção civil
Não informado
Diversos
Revestimento
Industrial
Não informado
Industrial

1.055,96
856,87
9.631,22
3.271,13
610,67
5.749,42
2.693,96
14.238,01

As informações sobre atividades relacionadas à extração mineral na AID da PCH Bom Jesus
encontram-se no item 5.2.2.8 – Atividades Minerárias, no Volume II desse EAS. ACAZES TOTAL
AII
5.4.3.4.3.2.2

Setor secundário

Os dados fornecidos para o município em relação ao setor secundário, pelo Instituto Jones dos
Santos Neves – IJSN e pela RAIS/MTE, não contemplam todos os períodos abordados em
outros itens dado o baixo volume de estabelecimentos e empregos formais.
Nos documentos consultados há menção da atividade extrativa mineral, atribuída à formação
dos solos no município, que propiciou a extração de minerais como o mármore e o granito, e
verifica-se que a atividade industrial em Bom Jesus do Norte ainda se apresenta de forma
discreta, contando o município com poucos estabelecimentos industriais, ressaltando-se a
Polycron indústria de linhas, localizada no bairro São Sebastião.
A Polycron Têxtil Industrial Ltda. possui grande porte (pelo número de funcionários) e está
localizada dentro do perímetro urbano da Sede municipal. Emprega aproximadamente 300
funcionários, e é caracterizada como de alto impacto sonoro, já que está implantada em área
residencial.
Por sua vez, os estabelecimentos industriais apresentaram queda de cinco unidades entre
2000 e 2005, conforme a Tabela 40. Esta situação forma um cenário de desaquecimento da
economia local no período considerado, segundo os dados secundários utilizados.
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TABELA 40: Estabelecimentos industriais - BJN
Município

1985

1990

1995

2000

2005

Estabelecimentos

6

9

14

14

9

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN.

Quanto à flutuação do emprego formal (jan/2010 até set/2010), o saldo está concentrado na
indústria de transformação, como mostra o quadro abaixo:
TABELA 41: Flutuação do emprego formal - BJN
Indicadores

Admissões

Desligamentos

Saldo

Extrativa Mineral

1

0

1

Indústria de transformação

90

68

22

Serviços industriais de utilidade pública

2

0

2

Construção civil

13

1

12

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS.

5.4.3.4.3.2.3

Setor Terciário

O setor do comércio e de serviços apresenta-se sem muita expressão, e a atividade comercial
se concentra nas duas principais ruas do centro da cidade, Rua Carlos Xavier e Rua Major Bley.
As estatísticas da atividade comercial mostram acentuada queda do número de
estabelecimentos do comércio atacadista entre 2000 e 2005, passando de 34 para 2. Por sua
vez, o comércio varejista apresenta incremento de cinco unidades no mesmo período.
TABELA 42: Estabelecimentos comerciais - BJN
Tipo

1985

1990

1995

2000

2005

Comércio varejista

14

40

17

34

39

Comércio atacadista

14

2

17

34

2

Fonte: IJNS Perfil 2009. OBS: Não estão contabilizados estabelecimentos de administração pública.

Quanto às ofertas de emprego formal, no período de janeiro/setembro de 2010, estas
acompanham a dinâmica do setor comercial, com retração. Segundo dados levantados em
campo, em outubro de 2010, uma parcela representativa da população se encontra em
setores da administração pública.
TABELA 43: Flutuação do emprego formal em Bom Jesus do Norte - jan/2010 até set/2010.
Indicadores

Admissões

Desligamentos

Saldo

Comércio

32

54

-22

Serviços

71

38

33

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS (1) Exclusive
administração pública
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No estudo do IJNS, ao contabilizar para o município o tamanho dos estabelecimentos por
número de empregados em 2008, de acordo com a classificação do SEBRAE (Tabela 44), o
município de Bom Jesus do Norte comparece, em todos os setores, com concentração em
micro empresas (Tabela 45).
TABELA 44: Critério de classificação de empresas - SEBRAE
Classificação / Setor

Indústria

Comércio/Serviço

ME– Microempresa

Até 19 empregados

Até 09 empregados

PE – Pequena Empresa

De 20 a 99 empregados

De 10 a 49 empregados

MDE – Média Empresa

De 100 a 499 empregados

De 50 a 99 empregados

GE – Grande Empresa

Acima de 499 empregados

Acima de 99 empregados

TABELA 45: Tamanho dos estabelecimentos por número de empregados em Bom Jesus do
Norte – 2008
Até 19 vínculos ativos

De 20 a 49 vínculos ativos

De 50 a 99 vínculos ativos

305

91

0

Nota: (1) Nº de Empregados com vínculos de qualquer tipo. Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Instituto
Jones dos Santos Neves.

5.4.3.4.4 MERCADO FORMAL DE TRABALHO: PEA
De acordo com o IBGE, o conceito de População Economicamente Ativa (PEA) corresponde às
pessoas da População em Idade Ativa (o conceito de PIA está baseado na população residente
total acima de 10 anos de idade) que estão ocupadas (empregadas com e sem carteira,
emprego doméstico, ocupadas sem remuneração no negócio de algum membro do domicílio,
atuando como empregadores ou na condição de autônomos) e desocupadas (pessoas que, não
tendo ocupação, haviam procurado por alguma durante os últimos trinta dias da semana de
referência da pesquisa).
Já a taxa de participação no mercado de trabalho é definida como a proporção de pessoas que
compõem a PEA relativamente às pessoas que fazem parte da PIA. Neste item serão tratados
os principais indicadores e dinâmica do mercado formal de trabalho na área de influência
indireta do empreendimento.
Quanto aos grupos de atividades, apesar do avanço dos empreendimentos na região, o setor
de comércio e serviços concentram os maiores índices de flutuação no período de
janeiro/setembro de 2010 nos dois municípios, com saldo acumulado em comércio para Bom
Jesus do Itabapoana e serviços para Bom Jesus do Norte (Tabela 46 e 47).
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TABELA 46: Flutuação do emprego formal em Bom Jesus do Itabapoana - jan/2010 até
set/2010.
Indicadores

Admissões

Desligamentos

Saldo

7

0

7

202

163

39

1

1

0

Construção civil

179

141

38

Comércio

549

446

103

Serviços

386

410

-24

Administração pública

0

0

0

Agropecuária

96

82

14

1420

1243

177

Extrativa mineral
Indústria de transformação
Serviços industriais de utilidade pública

Total das atividades
Fonte: CAGED/Elaboração MTE.

TABELA 47: Flutuação do emprego formal em Bom Jesus do Norte - jan/2010 até set/2010.
Indicadores

Admissões

Desligamentos

Saldo

Extrativa Mineral

1

0

1

Indústria de transformação

90

68

22

Serviços industriais de utilidade pública

2

0

2

Construção civil

13

1

12

Comércio

32

54

-22

Serviços

71

38

33

Administração pública

0

0

0

Agropecuária

13

13

0

Total das atividades

222

174

48

Fonte: CAGED/ Elaboração MTE.

Em dezembro de 2009, o setor de administração pública do município de Bom Jesus de
Itabapoana empregava 1.275 pessoas e o município de Bom Jesus do Norte, 461 pessoas,
segundo dados do RAIS/MTE. Na pesquisa de campo realizada em outubro de 2010, o
Secretário Municipal de Administração de Bom Jesus do Norte informou que este setor
totalizava 1.240 pessoas, entre efetivos, contratados e terceirizados, tendo estes últimos um
total de 120 pessoas alocados nos serviços de limpeza urbana.
Quanto ao rendimento médio das ocupações no período, as melhores rendas são auferidas
pelo setor de serviços, nos dois municípios (Tabela 48 e 49).
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TABELA 48: Salário médio de admissão em Bom Jesus do Itabapoana - jan/2010 até set/2010.
Indicadores/Atividades

Salário Médio de admissão (R$)

Extrativa mineral

758,43

Indústria de transformação

686,89

Serviços industriais de utilidade pública

582,00

Construção civil

795,99

Comércio

631,41

Serviços

805,50

Administração pública
Agropecuária

00
574,00

Fonte: CAGED/MTE.

TABELA 49: Salário médio de admissão em Bom Jesus do Norte - jan/2010 até set/2010.
Indicadores/Atividades

Salário Médio de admissão (R$)

Extrativa mineral

510,00

Indústria de Transformação

550,50

Serviços Industriais de utilidade pública

806,00

Construção civil

648,23

Comércio

730,31

Serviços

638,44

Administração pública
Agropecuária

00
657,92

Fonte: CAGED/MTE.

No setor de serviços, dados da RAIS para janeiro de 2010 informam que as ocupações melhor
remuneradas em Bom Jesus do Itabapoana são motorista de caminhão (rotas regionais e
internacionais), com R$ 1.161,75, comparecendo com quatro admissões, e gerente comercial,
com R$ 1.350,00.
Em Bom Jesus do Norte, todos os empregos estavam na mesma faixa de R$ 560,00 em janeiro
de 2010.
Ao analisarmos os dados da RAIS para dezembro de 2009, verifica-se que os rendimentos
médios dos empregos formais apresentam diferenciações nos dois municípios, se comparados
ao período posterior.
Bom Jesus do Itabapoana apresenta os setores da construção civil e administração pública
como os que acumulam as maiores remunerações médias de empregos formais, seguidos do
setor de serviços (Tabela 50).
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TABELA 50: Remuneração média de empregos formais em 31 de dezembro de 2009 – BJI
Indicadores

Homens

Mulheres

Total

Extrativa mineral

838,07

475

743,3

Indústria de transformação

791,81

640,56

768,77

0

0

0

1.133,36

1,491,65

1.146,83

Comércio

671,8

642,55

660,95

Serviços

1083,19

888,24

989,85

Administração pública

1,329,23

1.224,47

1266,51

Agropecuária

562,79

525,36

559,86

Idade de 16 a 24 anos

604,11

636,02

616,68

Total das atividades

909,73

932,66

919,09

Serviços industriais de utilidade pública
Construção civil

Fonte: RAIS 2009/MTE.

Em Bom Jesus do Norte, os serviços industriais de utilidade pública estão com valores bastante
superiores a todas as remunerações médias de empregos formais dos dois municípios da AII
(Tabela 51).
TABELA 51: Remuneração média de empregos formais em 31 de dezembro de 2009 - BJN
Indicadores

Homens

Mulheres

Total

Extrativa Mineral

755,13

0

755,13

Indústria de Transformação

814,44

606,67

699,02

3.138,02

2.648,25

3.083,60

Construção civil

897,82

0

897,82

Comércio

782,62

707,45

763,99

Serviços

798

798,37

798,16

Administração pública

923,16

901,49

910,27

Agropecuária

532,11

465

530,51

Idade de 16 a 24 anos

541,19

550,33

545,11

Total das atividades

858,49

794,16

826,64

Serviços Industriais de utilidade pública

Fonte: RAIS 2009/MTE.

Ao serem analisados dados do MTE/CAGED em relação aos grupos de ocupação e sua posição
nos mercados formais e informais de trabalho, encontrou-se um quadro de estabilidade, não
sendo identificada nenhuma diferença significativa entre eles, ressaltando-se apenas o
aumento do setor formal no setor privado no período 2000/2010. É importante ressaltar a
presença estável do chamado ”conta própria”, que sofre um declínio quase que imperceptível
no período (Fonte: CAGED/MTE, 2000/2010).
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Os dados obtidos no censo de 2000 em Bom Jesus do Itabapoana indicam um avanço
significativo na década seguinte em relação ao rendimento médio. O percentual da população
ocupada representa 88% do total da PEA, enquanto a desocupada 12%. Os chamados “conta
própria" comparecem com 4% da PEA no ano (Tabela 52). Os últimos dados disponíveis para a
PEA dos municípios, fora das regiões metropolitanas estudadas pela Pesquisa Mensal de
Emprego (IBGE), são do Censo 2000. Nesta estão incluídos os municípios de Bom Jesus do
Itabapoaba e Bom Jesus do Norte.
TABELA 52: Indicadores da PEA - Censo 2000 – BJI
Indicadores

Homens

Mulheres

Total

População residente

16.458

17.197

33.655

Taxa de analfabetismo (%) 1

12,31

11,24

11,76

PEA

9122

6357

15 479

PEA desocupada

884

952

1836

PEA ocupada

8238

5405

13643

De 16 a 24 anos

1852

1016

2.868

Rendimento Médio (em R$)

434,48

302,58

382,22

Trabalhadores formais 2

3.258

2.336

5.594

Trabalhadores Informais 3

4.424

1756

6180

Fonte: CENSO/2000 - IBGE. Elaboração MTE. (1) Taxa de analfabetismo para pessoas de 10 anos ou mais
de idade; (2) Compreende os empregados com carteira, militares e estatutários; (3) Compreende os
empregados sem carteira e os ”conta-própria”.

Em Bom Jesus do Norte, se compararmos o ano de 2000 com 2009, o rendimento médio do
trabalho aumentou cerca de 98%. A população ocupada representou, no ano 2000, 90% da
PEA. Os trabalhadores informais ocuparam 41% do total da PEA municipal (Tabela 53).
TABELA 53: Indicadores PEA - Censo 2000 - BJN
Indicadores

Homens

Mulheres

Total

População residente

4.481

4.745

9.226

Taxa de analfabetismo (%)1

9,47

11,7

10,63

PEA

2.559

1.752

4.311

PEA desocupada

214

264

478

PEA ocupada

2.345

1.488

3.833

De 16 a 24 anos

587

321

908

Rendimento Médio (em R$)

381,05

237,89

325,47

Trabalhadores formais 2

911

602

1.513

Trabalhadores Informais 3

1.313

440

1.753

Fonte: CENSO/2000 - IBGE. Elaboração MTE. (1) Taxa de analfabetismo para pessoas de 10 anos ou mais
de idade; (2) Compreende os empregados com carteira, militares e estatutários; (3) Compreende os
empregados sem carteira e os ”conta-própria”.
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No mesmo Censo, o comportamento do mercado de trabalho quanto à questão de gênero
indica, nos dois municípios, diferenças para as mulheres no rendimento médio, inferior aos
homens em todos os indicadores da população trabalhadora, embora a taxa de alfabetização
das mulheres seja superior em Bom Jesus do Norte (Tabela 52 e 53).
5.4.3.4.5 TURISMO
Em relação ao turismo, os dois municípios da AII não apresentam expressão em termos
econômicos nesta atividade. Embora Bom Jesus do Itabapoana apresente uma melhor rede de
serviços em geral (alimentação, transporte), não há destaque para o turismo.
O SEBRAE realizou diagnóstico para o município (Potencialidades turísticas de Bom Jesus do
Itabapoana) e traçou, dentro de sua linha de ação “empreendedorismo”, diretrizes para o
setor em parceria com a prefeitura. O Plano Diretor municipal mostra tendência a preparar o
município urbano, ambiental, social e economicamente para a atividade ecoturística, uma vez
que há diversas ações previstas que sinalizam claramente este foco, com destaque para os
capítulos do Turismo e Cultura, Meio Ambiente e do Crescimento Socioeconômico Sustentável.
O Estado do Espírito Santo, no Plano de Desenvolvimento Local Sustentável para Bom Jesus do
Norte, elencou diretrizes para esta atividade, incipiente no município.
A descrição do potencial previsto, atrativos e perspectivas estão contidos no item 5.4.3.9 –
“Lazer, Turismo e Cultura” deste estudo.

5.4.3.5 INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS URBANOS E SERVIÇOS PÚBLICOS
5.4.3.5.1 SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE
A Área de Influência Indireta é servida por importantes rodovias federais e estaduais no
cenário regional sudeste, que interligam os principais pólos econômicos macrorregionais e,
consequentemente, absorvem uma parcela significativa do transporte de cargas e de
passageiros do País, tais como a BR-101 e a BR-356, operadas pelo atual Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, ligado ao Ministério dos Transportes, além
de diversas rodovias estaduais, operadas pelo Estado do Rio de Janeiro através da Fundação
Departamento de Estrada de Rodagem – DER-RJ e no Estado do Espírito Santo pelo DER-ES Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo.
A BR-101 é uma rodovia federal que interliga, de norte a sul, as cidades do litoral do País. Esta
rodovia, integralmente pavimentada, apresenta ao longo de seu traçado características
bastante diversas, especialmente quanto às seções transversais e aos volumes médios diários
de tráfego ocorrentes. Seu segmento que corta a parte fluminense da AII desenvolve-se em
pista única, com uma faixa de rolamento por sentido de tráfego, e acostamento em ambos os
lados. No mês de outubro de 2007, foi realizado o leilão de concessão do lote da BR-101 no
trecho entre a ponte Rio-Niterói e a divisa com o Espírito Santo, no município de Campos dos
Goytacazes, com extensão de cerca de 320 quilômetros. A RJ-230, com 164,70 km de extensão,
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é uma das rodovias mais importantes da região Norte do Estado, atravessando os municípios
de Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana, Varre-Sai e Porciúncula.
A rodovia BR-356, com aproximadamente 50 km de extensão, interliga a região de estudo ao
Estado de Minas Gerais na altura de Muriaé, onde faz interseção com outra importante
rodovia federal responsável pela ligação norte/sul do país, a BR-116 (Figura 10).

FIGURA 10: Acesso viário à AII (Fonte:Google Map).
O Espírito Santo é cortado por duas extensas rodovias federais, que basicamente convergem
para a Grande Vitória. As principais são:


BR-101: corta 20 municípios, atravessa o Estado de Norte a Sul, além de formar o elo
de ligação com o Rio de Janeiro, ao Sul e com a Bahia, ao Norte.



BR-262: parte de Vitória, alcançando o Mato Grosso do Sul, constituindo-se na
principal via rodoviária de escoamento do Corredor Centro-Leste*, além de ser a
principal via de escoamento da produção da região serrana do Estado. É de grande
importância devido a sua ligação com Minas Gerais.

Os nós viários internos, ou seja, os pontos de trânsito mais conturbados dos municípios da
Área de Influência, comportam a ponte sobre o rio Itabapoana na divisa de Bom Jesus do
Norte com o município de Bom Jesus do Itabapoana, devido ao grande fluxo intermunicipal e
interestadual, além das intercessões de saída com as rodovias federais.
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Em Bom Jesus do Itabapoana, a rodovia RJ-230, também conhecida como Estrada José Marins
dos Santos, atravessa todo o território municipal, no sentido sudeste-noroeste, alcançando
Campos e Varre-Sai. O município também é servido pela RJ-186, que acessa Itaperuna, ao sul,
rodovia esta que alcança a BR-356, pela qual se chega a Campos dos Goytacazes ou Minas
Gerais. O sistema rodoviário é complementado pela BR-484, que alcança o Estado do Espírito
Santo, lá passando por Bom Jesus do Norte, São José do Calçado e Guaçuí, onde encontra a BR482. A RJ-210, em leito natural, é opção de acesso direto à sede de Itaperuna a oeste.
O acesso rodoviário pelo município do Rio de Janeiro se faz pela saída para a Rodovia
Washington Luis - ou Rio-Juiz de Fora - (BR-040), segue na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116)
até o município de Além Paraíba, já no estado de MG. Em seguida, o acesso se faz pela
Rodovia Lúcio Meira (BR-393) e continua pela RJ-186 (Pirapetinga-Bom Jesus). À esquerda na
RJ-230 (Campos - Varre-Sai) e segue até o centro do município de Bom Jesus do Itabapoana.
Bom Jesus do Itabapoana, segundo informações obtidas na prefeitura, está prestes a passar
por uma intensa reformulação viária. Devido ao crescimento da população e do setor
comercial da região, a malha rodoviária deixou de comportar a demanda de fluxo de
caminhões e automóveis. Outro agravante é o fato de o município ser muito utilizado por
moradores de cidades próximas, que procuram tratamento hospitalar e serviço educacional.
As intervenções devem contar também com um novo plano de sinalização, fundamental para a
organização viária. Atualmente, as estradas de acesso à cidade passam por recuperação em
aproximadamente 110 Km de asfalto.
O município de Bom Jesus do Norte também tem seu acesso pela RJ-186 e RJ-230, pelo
município vizinho. O território municipal é cortado por dois importantes eixos viários no
contexto estadual: a ES-297 e a ES-484. Saindo de Vitória, o acesso se dá pela BR-101 Sul e à
direita na ES-484, a 3 km da divisa com o Rio de Janeiro. Até Bom Jesus do Norte são mais 43
quilômetros.
A primeira se configura como a mais importante via de deslocamento entre Bom Jesus do
Norte e o município de Apiacá. A segunda faz importante ligação com o município de São José
do Calçado. Para os deslocamentos entre a sede municipal e as localidades rurais destaca-se a
BR-393, que está sendo asfaltada, importante meio articulador também com a área rural de
Apiacá.
Como principais eixos viários da sede, as ruas Cristiano Dias Lopes, Carlos Xavier, Getúlio
Vargas e Major Bley compõem os eixos principais, que se destacam pela grande concentração
de comércio. A área formada pelas ruas Major Bley e Getúlio Vargas é a maior concentradora
de comércios de âmbito municipal, sendo esta área intensificada comercialmente pela
proximidade com o município de Bom Jesus de Itabapoana.
Outro importante eixo principal da sede de Bom Jesus do Norte é formado pela Avenida Carlos
Firmo, ligação direta com o município de São José do Calçado. As ruas Paulo Escondino, Adolfo
Pereira e Cândido Peralva formam um importante eixo coletor, ligando o bairro Silvana ao
centro da sede municipal, além de conterem grande número de comércio de âmbito local.
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5.4.3.5.1.1 Transportes
Em Bom Jesus do Itabapoana a população residente dispõe de transporte rodoviário coletivo
de passageiros, com ligações intermunicipais e interestaduais. O transporte municipal, sob
responsabilidade das respectivas prefeituras, é operado por empresas de transporte privadas,
que oferecem linhas regulares de ônibus, interligando os diversos bairros às áreas centrais da
cidade.
Principais linhas intermunicipais
Linhas de viagem de ônibus da Auto Viação 1001 – Destino intermunicipal
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Barra de São João - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Cabo Frio - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Campos dos Goytacazes - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Campos dos Goytacazes (Centro) - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Macaé - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Manilha - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Niterói - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Rio das Ostras - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - Rio de Janeiro - RJ
• Bom Jesus do Itabapoana - RJ - São Pedro da Aldeia – RJ
Bom Jesus do Norte dista 215 km de Vitória, e o Terminal Rodoviário Carlos Alberto Vivácqua
Campos, em Vitória, é o principal ponto de deslocamento para quem chega ao Espírito Santo,
via terrestre, para as demais regiões capixabas, além de possuir destinos para cidades dos
estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rondônia.
A Viação Rio Doce opera para as cidades do sul do Estado do Espirito Santo:


Bom Jesus do Norte



Dores do Rio Preto (via Bom Jesus do Norte)



Ibitirama



Guaçui



São José do Calçado

A Viação 2001 faz a ligação do município com destinos interestaduais:
• Bom Jesus do Norte - ES - Campos dos Goytacazes (Centro) - RJ
• Bom Jesus do Norte - ES - Manilha - RJ
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• Bom Jesus do Norte - ES - Niterói - RJ
• Bom Jesus do Norte - ES - Rio de Janeiro – RJ
A Viação Planeta liga Bom Jesus do Norte à capital Vitória, com saída às 07:30h e 15:30h.
Em Bom Jesus do Norte verificou-se maior precariedade de estrutura de transportes para
deslocamentos internos. Os principais meios de transporte utilizados pelos moradores do
município são veículos de passeio, motocicletas e bicicletas. Há deficiência de transporte
coletivo no município, já que não existem linhas de ônibus regulares ligando as comunidades
rurais à sede. Os coletivos operam duas vezes ao dia.

5.4.3.5.2 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
A conurbação existente entre Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte faz com que
vários meios de comunicação, sejam eles escritos, radiofônicos ou on-line, atendam os dois
municípios, tanto em notícias quanto em usuários. Os jornais de circulação regional, cujas
sedes são em Campos, Itaperuna e Cachoeiro, também fazem parte deste conjunto. Todos
estão disponibilizados virtualmente.
Em pesquisa de campo junto à assessora de comunicação da Prefeitura Municipal de Bom
Jesus do Itabapoana, foram levantados dados em relação aos meios de comunicação de maior
visibilidade local.
O município de Bom Jesus do Norte não possui emissoras de televisão, tendo apenas uma torre
onde os sinais são captados.
ﻻTelevisão: As estações mais assistidas são a INTER-TV (Globo/CAMPOS) e a TV RECORD
(Campos) e TV Gazeta –Sul (BJN)
ﻻRádio: Nova Radio Bom Jesus AM; Rádio Ultra FM; Transvale FM BJI/RJ; Rádio Espírito Santo;
Rádio Alegre; Rádio Cachoeiro FM e Rádio Guaçui FM BJN/ES
ﻻRevistas: O Empresário (oempresario@gmail.com); Revista Status (revistastatus@oi.com.br)
ﻻJornais:
O Norte Fluminense (onortefluminenese@hotmail.com BJI/RJ
A voz do povo (avpbji@bol.com.br) BJI/RJ
Itabapoana (itabapoana@ig.com.br) BJN/ES
O Repórter (http. jornaloreporteronline. blog spot) BJI
Jornal Folha do Noroeste-Itaperuna (folhadonoroeste@gmail.com)
Folha do Caparaó (Guaçui/ES)
Jornal Dois Estados (www.doisestados.com.br)
Jornal ECO (agencia.jornaleco@gmail.com)
O Independente (mensal) BJN/ES
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Gazeta de Bom Jesus do Norte (gazetabjn@ig.com.br) BJN/ES
Jornal do Vale (stj.cte@ig.com.b) BJN/ES e BJI/RJ
Diário Capixaba Online - Jornal Diário Capixaba (notícias de toda a região sul do Estado do
Espírito Santo)
As prefeituras utilizam como meio de divulgação de notícias, eventos, campanhas, concursos
ou outras informações de interesse público, jornais, cartazes, rádio, alto-falante, carro de som,
out doors, moto-som e sites oficiais na internet.
Em Bom Jesus do Itabapoana a telefonia fixa cobre praticamente todo o município em nível
individual, com exceção das localidades de Mutum, Bom Jardim e São Sebastião, e a telefonia
móvel ainda apresenta precariedade. O acesso à Internet (banda larga) atende bem a sede e o
distrito de Calheiros.
Em Bom Jesus do Norte, a concentração da rede de telefonia fixa ocorre no centro do
município. A telefonia celular ainda é precária, assim como o acesso à rede virtual, estando em
desenvolvimento tanto nos serviços públicos quanto individualmente.
O município de Bom Jesus do Itabapoana possui duas agências de correio, e Bom Jesus do
Norte, apenas uma.
(Fonte: Assessoria de Comunicação Social de Bom Jesus do Itabapoana, Pesquisa de campo,
setembro de 2010).

5.4.3.5.3 ENERGIA ELÉTRICA
O município de Bom Jesus do Itabapoana é atendido pela AMPLA Energia e Serviços S/A. A
companhia distribui energia elétrica para 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro,
abrangendo 73% do território estadual, com a cobertura de uma área de 32.188 km². A Região
Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé concentram a
maior parte dos clientes da distribuidora, que são, ao todo, sete milhões de pessoas.
O sistema elétrico da AMPLA possui 3,7 mil quilômetros de linhas de transmissão, 114
subestações, 4.354,90 MVA de potência instalada, 46,6 mil quilômetros de rede de
distribuição e 98 mil transformadores (http://conscienciaampla.wordpress.com/ampla).
O Informe da Firjan Noroeste apontou que, em reunião realizada em 2010 com
consumidores e a AMPLA, as principais questões envolvendo munícipes de Bom Jesus do
Itabapoana foram piques de energia; dificuldades para solicitar reparos na rede; questões
específicas de produtores rurais, como tanques de resfriamento de leite; entre outros
assuntos. A agência de atendimento localiza-se no centro do município.
Do total de consumidores atendidos, 79% são residências. A zona rural conta com 11% do
conjunto observado, conforme tabela abaixo:
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TABELA 54: Consumidores de energia elétrica, por classes de consumidores - 2008 - BJI
Número de
consumidores

%

12 028

79,0

Industrial

73

0,5

Comercial

1394

9,0

Rural

1623

10,5

Outros

196

1,0

Total

15 314

100

Total de consumo anual (MWH)

40 997

-

Classes de Consumo
Residencial

Fonte: Anuário CIDE 2009.

Em Bom Jesus do Norte a concessionária que atende ao município é a EDP ESCELSA - Espírito
Santo Centrais Elétricas S/A. A EDP ESCELSA atua em 70 municípios do Espírito Santo,
compreendendo cerca de 400 localidades, e vem investindo na repotencialização de
pequenas usinas hidrelétricas, na substituição de cabos convencionais das redes de 15 kV da
distribuição por cabos protegidos, na construção de redes de baixa tensão com cabos
isolados e várias outras medidas responsáveis pelo aumento da segurança e diminuição da
frequência e duração dos desligamentos. Atende a cerca de 3 milhões de consumidores
(Fonte:http://www.edpescelsa.com.br/energia/empresa/area_concessao/area_concessao.as
p).
A maior concentração de consumidores está na classe residencial, com baixa presença nas
demais categorias.
TABELA 55: Consumidores de energia elétrica por classe de consumidores - BJN
Número de
Consumidores

%

3103

85,49

Industrial

19

0,52

Comercial

187

5,15

Rural

269

7,41

Outros

52

1,43

3630

100

9 334,93

-

Classes de consumo
Residencial

Total
Total de consumo anual (MWH)

Fonte: Escelsa /Instituto Jonas dos Santos Neves – IJSN.
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5.4.3.5.4 SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA, ESGOTO E LIXO)
A análise sobre os dados de atendimento das redes de água e esgoto e coleta regular de
resíduos sólidos nos domicílios particulares localizados nos municípios que configuram a área
de influência da PCH Bom Jesus está vinculada à dinâmica de ocupação e uso do solo e sua
variação populacional e espacial.
A taxa de urbanização e o esvaziamento rural são indicadores de que a maior taxa de
concentração de ocupação dentre os domicílios particulares ocupados está nas unidades
urbanas. No entanto, a discrepância entre os dois municípios, tanto em área quanto em
população, traduz-se nos dados apresentados.
Metodologicamente, dada a diferenciação interna, embora haja similitude nas demandas por
acesso à infraestrutura básica, e considerando a diferenciação nos períodos dos dados
obtidos nos perfis municipais e nas entrevistas de campo, os dois municípios serão tratados
separadamente.
5.4.3.5.4.1 Bom Jesus do Itabapoana
O município de Bom Jesus do Itabapoana, de acordo com o relatório do TCE-RJ, possuía em
2000 um total de 11.549 domicílios, com taxa de ocupação de 84%. Destes, 1.825 domicílios
ocupados estão na zona urbana.
TABELA 56: Número total de domicílios, domicílios ocupados/domicílios urbanos – BJI
Nº. total de
domicílios

Município

Bom Jesus do Itabapoana (RJ)

Nº. de domicílios totais
ocupados
(taxa de ocupação)

11 549

84%

Nº. de domicílios
ocupados urbanos
1 825

Fonte: Censo demográfico 2000 IBGE in TCE/BJI.

Os estudos avaliativos para o Plano Diretor do município, realizados em 2006, indicam um
déficit habitacional de 6% no total das áreas, e diminuição nos domicílios vagos se
comparados a 2000, com 1.395 domicílios vagos contra 1.825, do período anterior.
TABELA 57: Déficit habitacional básico - BJI
Total

Urbana

Rural

% Total

% Urbana

% Rural

580

481

99

6,00

5,90

6,55

Fonte: Rede de Avaliação e Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos:
Brandão Tavares, Rossana 2006.
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5.4.3.5.4.1.1

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BJI

Para o período 1991/2000, observa-se um aumento das taxas de abastecimento ao se
analisar o percentual de moradores atendidos pela rede geral de abastecimento de água,
passando de 71% para 83%, respectivamente. Em números absolutos, representam 8.158
domicílios e 27.718 moradores ligados à rede geral, o que pode indicar atendimento razoável
à população moradora da zona urbana (Tabela 58).
TABELA 58: Proporção de moradores por tipo de abastecimento de água – BJI
Abastecimento Água

1991

2000

Rede geral

71,0

83,2

Poço ou nascente (na propriedade)

27,0

15,2

Outra forma

2,1

1,6

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 91/2000.

A precariedade da rede na zona rural, onde a forma mais presente de abastecimento são
poços ou nascentes, possivelmente tem participação no índice total dos domicílios abastecidos
por estas formas (15,2%).
No município de Bom Jesus do Itabapoana a captação e distribuição são feitas pela CEDAE e
pela SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).
Em entrevista realizada junto ao encarregado operacional da CEDAE, em setembro de 2010, foi
informado que a distribuição de água pela CEDAE atende a sede municipal e ao distrito de
Carabuçu. A captação é feita em uma cabeceira do rio Itabapoana, onde se encontra uma
estação de pequeno porte com tratamento de cloretação. A distribuição atende cerca de 75%
das residências, comércio, empresas e órgãos públicos da sede e de Carabuçu.
A SAAE é responsável pela distribuição de água canalizada nos demais distritos (Rosal,
Calheiros, Barra de Pirapitinga, Pirapitinga e Serrinha). Parte desse fornecimento é captado no
rio Itabapoana e em nascentes naturais, passando por usinas de decantação e atendendo
cerca de 80% da população residente (Fonte: Pesquisa de campo, 2010).
5.4.3.5.4.1.2

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BJI

Os dados sobre a presença de instalações sanitárias e/ou banheiros nos domicílios particulares
permanentes, e o destino final dos dejetos, no período analisado, indicam que houve aumento
na utilização de valões e fossas sépticas e pequeno avanço no atendimento prestado aos
domicílios pela rede geral (Tabela 59).
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TABELA 59: Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária – BJI
Instalação Sanitária

1991

2000

Rede geral de esgoto ou pluvial

66,2

73,3

Fossa séptica

2,7

4,3

Fossa rudimentar

3,2

3,0

Vala

8,0

13,1

-

4,5

Outro escoadouro

11,7

0,7

Não sabe o tipo de escoadouro

0,2

-

Não tem instalação sanitária

7,9

1,1

Rio, lago ou mar

Fonte: IBGE Censos demográficos 91/2000.

A destinação final dos dejetos em Bom Jesus do Itabapoana, quando das entrevistas de campo
com órgãos públicos e moradores, comparece como um dos problemas ambientais da cidade.
Mesmo os domicílios servidos pela rede canalizada têm como destinação final o rio
Itabapoana, não havendo estação de tratamento de esgoto. A prefeitura foi informada
formalmente pelo órgão federal ambiental que teria quatro anos para resolver esta questão.
Foi observada in loco saída de esgotos na cabeceira do rio, nos afluentes e em valas que
circundam o município e seus distritos. Todo o trecho do rio Itabapoana que atravessa o
município de Bom Jesus de Itabapoana e seus sete distritos, recebe esgoto ou de forma difusa
ou de forma concentrada, sendo os núcleos populacionais as áreas mais críticas devido à
concentração de população.
Nas áreas rurais pouco populosas, o despejo se dá de forma difusa. Já nos núcleos
populacionais o volume é tão significativo quanto o tamanho da população.
Apesar do despejo de esgoto proveniente do distrito sede do município de Bom Jesus do
Itabapoana pela rede central de esgoto no rio Itabapoana, este se concentra a jusante do
reservatório da PCH Bom Jesus, não representando assim um ponto de sensibilidade para
qualidade de água do reservatório.
Podemos identificar como pontos de sensibilidade ou risco para manutenção da qualidade da
água do reservatório no município os núcleos populacionais dos distritos de Calheiros e Rosal,
situados a montante do reservatório.
No entanto destaca-se a presença da PCH Pirapetinga imediatamente a montante da PCH Bom
Jesus. A mesma recebe em seu reservatório os dejetos produzidos pelos núcleos populacionais
de Calheiros e Rosal, antes que os mesmo atinjam o trecho de reservatório da PCH Bom Jesus.
Entre a casa de força da PCH Pirapetinga e o reservatório da PCH Bom Jesus há poucas
propriedades rurais, que por sua vez despejam esgoto no rio Itabapoana.
Na AID da PCH Bom Jesus estão presentes a montante do reservatório apenas quatro
propriedades rurais na margem direita, pertencente ao território de Bom Jesus de Itabapoana,
que despejam esgoto no rio de forma difusa.
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Quando entrevistado, um técnico da Secretaria de Meio Ambiente informou que já está sendo
elaborado o projeto de rede de tratamento de esgoto e sistema de filtros para fossas, em
parceria com o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal (Fonte: Pesquisa de campo,
2010).
5.4.3.5.4.1.3

COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR - BJI

A coleta do lixo é outro importante indicador da oferta e funcionamento da infraestrutura de
saneamento existente nos municípios que compõem a área de influência indireta do
empreendimento.
Ao verificar o comportamento do destino do lixo por domicílio particular permanente, Bom
Jesus do Itabapoana apresenta índice de 82,3% dos moradores com coleta regular. Neste
município, 14,8% dos moradores queimam o lixo nas residências. A Tabela 60 demonstra que
houve melhorias na coleta de lixo do período de 1991 a 2000.
TABELA 60: Proporção de moradores por tipo de destino de lixo – BJI
Coleta de lixo

1991

2000

Coletado

62,5

82,3

Queimado (na propriedade)

18,1

14,8

Enterrado (na propriedade)

0,6

0,3

Jogado em terreno baldio, rio, logradouros

6,4

2,3

Outro destino

12,5

0,3

Fonte: IBGE/Censos Demográficos.

A coleta é regular na sede do município e nos distritos mais próximos. Nos lugares onde não há
coleta, o lixo é incinerado. Não há aterro sanitário em Bom Jesus do Itabapoana e o lixo é
disposto a céu aberto.
5.4.3.5.4.2 Bom Jesus do Norte
O município de Bom Jesus do Norte contava, em 2007, com 3.012 domicílios permanentes, dos
quais 90% situados na zona urbana.
TABELA 61: Número de domicílios particulares/permanentes e média de moradores por
domicílios – 2007 - BJN
Área

Numero de domicílios permanentes

Média de moradores por domicílio

Urbana

2726

3,02

Rural

286

3,48

Total

3012

3,06

Fonte: IBGE. Contagem da População 2007. Elaboração: Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN.
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Em entrevistas realizadas em setembro de 2010, junto a representantes da Secretaria de
Planejamento, Habitação Trabalho e Desenvolvimento Urbano e Rural e da Secretaria de Ação
Social, os mesmos elencaram como um dos principais problemas municipais, ao lado de
desemprego e enchentes, as questões habitacionais, em especial nas áreas inundadas e/ou
bairros periféricos.
Com auxílio do IDURB (Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação), será implantado um
conjunto habitacional no loteamento Grande Vitória para as famílias mais afetadas pelas
enchentes e para resolver as invasões de casas inacabadas no bairro Silvana, que ficou com
75% de sua área inundada.

5.4.3.5.4.2.1

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - BJN

A Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN é a responsável pelas ações de
saneamento básico do Estado do Espírito Santo. O trabalho da empresa, por delegação do
governo estadual e de parte dos municípios em que atua, como Bom Jesus do Norte, consiste
na captação, tratamento e distribuição de água, na coleta e tratamento de esgotos, no
tratamento e destinação final do lixo, e controle da incidência dos vetores no Estado.
O rio Itabapoana é o manancial de onde a CESAN coleta a água que abastece Bom Jesus do
Norte. Os principais fatores de degradação da qualidade das águas da bacia são cargas
elevadas de esgotos domésticos, lançamento de lixo e resíduos de mineração, efluentes e
resíduos de atividades agropecuárias, barragens e represas, processos erosivos generalizados,
aterros e drenagem de alagadiços e lagoas marginais (região estuarina), ocupação de margens
de rios e lagoas, e retirada de matas marginais.
O responsável pelo monitoramento do manancial é o órgão ambiental do Estado, Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).
A estação de tratamento que abastece Bom Jesus do Norte é do tipo convencional. As fases de
tratamento são: captação, coagulação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação,
reservação e distribuição.
O município possui baixo índice de carência de abastecimento de água, tanto na área rural
como na área urbana. De acordo com a tabela abaixo, a rede geral de abastecimento de água
atende a 90% dos domicílios do município, e 9,5 % possuem abastecimento de água de poços
ou nascentes.
TABELA 62: Rede de abastecimento de água - BJN
Abastecimento de Água

Domicílios

Moradores

Rede geral

2449

8137

Poço ou nascente

256

919

Outra forma

22

68

Total

2727

9124

Fonte: Censo IBGE 2000.
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Dados da CESAN indicam que para 2008, em Bom Jesus do Norte, foi produzido volume de
710.808 m3 de água no abastecimento da localidade, representando 73,75 m3 por habitante.
TABELA 63: Ligações e volume de água – 2008 - BJN
Discriminação

Total

Total/hab

Registro de Ligações de água

2769

0,29

Registro de economias de água

3260

0,34

439.801

45,63

710.808

73,75

Volume consumido m
Volume produzido m

3

3

Fonte: CESAN. Elaboração: Instituto Jones dos Santos Neves - IJSN.

De acordo com o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável (FCAA, 2009), Bom Jesus do
Norte apresenta índice de carência em água de 0,89 (rural) e 0,97 (urbano). Este índice,
segundo o documento, atribui os seguintes valores aos municípios:
- De 0 até 0,5: extremo índice de carência;
- De 0,5 até 0,8: alto índice de carência;
- De 0,8 até 1: baixo índice de carência.
%
5.4.3.5.4.2.2

ESGOTAMENTO SANITÁRIO - BJN

Na área urbana do município de Bom Jesus do Norte há baixo índice de carência em
atendimento por rede geral de esgoto, enquanto na área rural este índice é alto. Na área
urbana do distrito sede a maioria dos domicílios (81,26%) possui esgotamento sanitário via
rede geral de esgoto ou pluvial. Já na área rural do distrito este percentual cai para apenas
1,62%, sendo que a maioria do esgoto produzido, em 61,38% dos domicílios, tem outros
destinos, como os cursos d’água. O percentual de esgotamento por fossa séptica ou
rudimentar também é alto na zona rural, ficando em torno de 26% do total de domicílios
particulares permanentes.
TABELA 64: Esgotamento sanitário em domicílios particulares permanentes - BJN
Distrito sede

Rede de esgoto/pluvial

Fossa séptica/rudimentar

Outros

N/D

Urbano

81,26

1,74

15,24

1,74

Rural

1,62

26,01

26,01

10,97

Fonte: IBGE 2000 Elaborado: Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN.

Nas áreas rurais pouco populosas, o despejo se dá de forma difusa. Já nos núcleos
populacionais o volume é tão significativo quanto o tamanho da população.
Podemos identificar como pontos de sensibilidade ou risco para manutenção da qualidade da
água do reservatório os núcleos populacionais localizados a montante do reservatório da PCH
Bom Jesus. O distrito de Calheiros é o mais significativo, no entanto está distante da área do
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reservatório e entre este e o distrito de Calheiros existem dois empreendimento em operação,
a UHE Franca Amaral e a PCH Pirapetinga.
Apesar do despejo de esgoto pela rede central de esgoto no rio Itabapoana, este se concentra
a jusante do reservatório da PCH Bom Jesus do Itabapoana, não representando assim um
ponto de sensibilidade para qualidade de água do reservatório.
Na AID da PCH Bom Jesus estão presentes a montante do reservatório apenas duas
propriedades rurais na margem esquerda, pertencente ao território de Bom Jesus do Norte,
que despejam esgoto no rio de forma difusa.
O programa Águas Limpas da CESAN, que visa ampliar o abastecimento de água e os serviços
de coleta e tratamento de esgoto na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo, está
dividido em etapas. Na fase “Consultoria, estudos de concepção, projetos e assessoria:
elaboração e estudos de concepção para projetos de sistemas de esgotamento sanitário” está
incluído Bom Jesus do Norte (Fonte: Informativo CESAN 06/11/2010).
5.4.3.5.4.2.3

COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO DOMICILIAR - BJN

O índice de carência em coleta de lixo é baixo na área urbana e alto na área rural. Isto se deve
ao fato de que na área urbana a coleta de lixo atende a população quase que em sua
totalidade (99,2%), enquanto na zona rural ainda é muito pequena a quantidade de domicílios
atendidos pelo serviço: apenas 3,2%.
O lixo queimado/enterrado está presente em 77,9% dos domicílios da zona rural. Segundo
dados do IJSN, em consulta realizada junto a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, os
resíduos sólidos (hospitalares, residenciais, comerciais e industriais) são coletados de forma
regular na sede (todos os dias) e de uma a duas vezes por semana nos distritos do município
em caminhão próprio, com sua destinação final realizada em um vazadouro localizado às
margens da ES-297 em direção ao município de Apiacá.
O lixo dos estabelecimentos de saúde/farmácia/hospitalar é coletado em conjunto com o lixo
doméstico, não recebendo os cuidados adequados de separação do transporte e destinação
final (Fonte: Plano de Desenvolvimento Local Sustentável/FCAA/IJSN).
TABELA 65: Destinação de resíduos sólidos - BJN
Urbana
Domicílios

%

Rural
Domicilios

%

Total

%

2475

99,2

7

3,2

2482

91,00

Jogado em rio, lagoa

-

-

8

3,2

8

0,3

Jogado em terreno
baldio,logradouro

5

0,2

26

11,3

32

1,2

Queimado/enterrado

15

0,6

180

77,9

195

7,2

-

-

10

4,5

10

0,4

2727

100,0

Destino do Lixo
Coletado

Outros

Total
2495
100,0
232
100,0
Fonte: Censo 2000/IJSN. Plano de Desenvolvimento Sustentável 2009.
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Com o objetivo de destinar corretamente 100% do lixo gerado e terminar com todos os lixões
existentes, o governo do estado, por meio das Secretarias de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA),
apresentou o projeto “Espírito Santo sem Lixão”. O estado vai investir até dezembro de 2010
na implantação de quatro sistemas de destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos
(RSU). Este projeto faz parte das 20 maiores prioridades do governo estadual previstos no
Planejamento Estratégico 2025.
Cada sistema a ser instalado nas regiões denominadas Norte, Doce Oeste, Sul Serrana e Litoral
Sul é composto por um Aterro Sanitário Regional licenciado, logística de transporte e estações
de transbordo regionais, em número determinado pela escala de produção de RSU. O Governo
vai construir todas as estruturas necessárias nas regiões prioritárias, com recursos próprios.
O município de Bom Jesus do Norte, com produção diária de 10 toneladas, assinou este
contrato em 2010 para formação do Consórcio Público para Tratamento e Destinação
Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul Serrana (Consul), no projeto ‘Espírito
Santo sem Lixão’ (Fonte: www.sedurb.es.gov.br).

5.4.3.6 EDUCAÇÃO
5.4.3.6.1 REDE DE ENSINO
Neste item serão apresentados os dados sobre a rede escolar, matrículas, docentes e
programas desenvolvidos na área da educação dos municípios envolvidos. Também serão
elencados os cursos e/ou instituições de capacitação técnica que atuam na área de influência
do empreendimento.
De acordo com a LDB 9394/96, o Ensino Fundamental, juntamente com a Educação Infantil e o
Ensino Médio, compõem a Educação Básica. Neste sentido, a situação educacional na área de
influência ainda deixa muito a desejar, em especial na faixa etária jovem.
O ensino médio em Bom Jesus do Norte conta com apenas um estabelecimento e, segundo
entrevista de campo, os jovens têm que se deslocar para municípios próximos, em especial
Bom Jesus do Itabapoana. Este indicador tem reflexos na formação de mão de obra qualificada
e posterior ingresso no mercado de trabalho.
Na Educação Infantil, o período da vida escolar que compreende crianças de 0 a 3 anos é
denominado de creche e o equipamento educacional que se destina a crianças de 4 a 6 anos é
chamado de pré-escola. É funcional para dar as crianças o instrumental necessário às séries
subsequentes. A baixa oferta de equipamentos e vagas neste segmento na região de estudo
traz consequências como distorção série/idade e dificuldades na alfabetização.
Com duração de nove anos, o Ensino Fundamental é destinado a crianças e adolescentes com
idade entre 6 e 14 anos. Em 1996, assumiu o lugar do chamado 1° Grau, que era composto do
curso primário (com duração de quatro a cinco anos) e do curso ginasial (com quatro anos de
duração). O Ensino Fundamental é dividido em duas fases: a primeira vai da primeira a quinta
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série, incluindo a alfabetização e a consolidação dos conteúdos básicos. A segunda vai da sexta
a nona série.
O Ensino Médio, anteriormente chamado de 2º Grau, é a etapa final da Educação Básica. O
Ensino Médio está estruturado em três anos, com duração mínima de 2.400 horas. Tem como
objetivos a consolidação e o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental, além da preparação para a vida e para os primeiros passos no mercado de
trabalho.
Ao analisar os dados, fica evidente a carência da rede frente à demanda populacional dos dois
municípios da Área de Influência.
5.4.3.6.1.1 Bom Jesus do Itabapoana
No município de Bom Jesus do Itabapoana a rede municipal contempla o maior número de
estabelecimentos, nos dois segmentos da educação básica: Pré-escola e Ensino Fundamental.
Das escolas estaduais, quatro atendem os três segmentos da educação básica, e no nível
médio, uma responde pelo curso de Normal Superior.
TABELA 66: Rede escolar por segmento e vínculo administrativo - 2009 – BJI
Segmento

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Pré escolar

-

-

21

10

31

Fundamental

-

11

23

9

43

Médio

1

8

-

4

13

23

87

Total
1
19
44
Fonte: Ministério de Educação/INEP/IBGE 2009 Perfil Municipal.

Quanto ao número de matriculas, a rede estadual comporta 47% do total dos alunos
matriculados nos três segmentos, tanto no ensino médio, que é de sua responsabilidade legal,
quanto no ensino fundamental.
TABELA 67: Matrículas por segmento e vínculo administrativo - 2009 – BJI
Segmento

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Pré escolar

-

-

1026

477

1503

Fundamental

-

3057

2233

1045

6336

Médio

290

1560

-

177

2027

Total

290

4617

3259

1700

9866

Fonte: Ministério de Educação/INEP/IBGE 2009 Perfil Municipal.

Do pessoal docente empregado no setor educacional, a rede estadual possui o maior número
de profissionais alocados no ensino fundamental e ensino médio, em suas 19 unidades. O
estado responde por 47% do total, seguido pela rede privada, com 26%. O município está
inserido no programa de capacitação de professores à distância, da SEEDUC, visando dar nível
superior aos docentes da rede.
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TABELA 68: Número de docentes por segmento e vínculo administrativo – BJI
Segmento

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Pré escolar

-

-

53

39

92

Fundamental

-

203

111

101

415

Médio

33

134

-

47

214

Total

33

337

164

187

721

Fonte: Ministério de Educação/INEP/IBGE 2009 Perfil Municipal.

Do conjunto de escolas da rede municipal, duas estão na área rural, e fazem parte do
programa Escola Ativa, do MEC, voltado para escolas do campo. Este programa busca melhorar
a qualidade do desempenho escolar em classes das escolas rurais através de suporte
pedagógico e metodológico para o trabalho com escolas multiseriadas.
Para participar, as escolas rurais que possuem classes multiseriadas nas séries iniciais do
primeiro ao quinto ano devem ter condições mínimas de funcionamento e ter equipe técnica
estadual e municipal, para acompanhar a implementação do programa.
Diante da complexidade dos históricos problemas educacionais brasileiros, a educação de
jovens e adultos pode ocupar um lugar de destaque, sendo apontada como uma política
estratégica para enfrentar a exclusão e a desigualdade. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é
uma modalidade de ensino que atende a todo aquele que não iniciou ou não concluiu os
estudos nos níveis de Ensino Fundamental e Médio. A rede de EJA oferece cursos presenciais e
semipresenciais.
Cursos Presenciais: Acontecem nas Escolas Estaduais de Ensino Supletivo do Rio de Janeiro.
Cada série tem a duração de 06 (seis) meses.
Cursos Semipresenciais: São oferecidos nos Centros de Estudos Supletivos (CES) e Núcleos
Avançados dos Centros de Estudos Supletivos (NACES). Neles, os alunos têm a oportunidade
de concluir a Educação Básica, através de avaliação contínua, utilizando apostilas como
recursos didáticos.
Em 2010, a Secretaria Municipal de Educação informou que o EJA de Bom Jesus do Itabapoana
contava com 60 matrículas, atendidas no posto da SEEDUC, no centro.
Cursos técnicos: nível médio e superior
- Escola Estadual Padre Melo - no centro de Bom Jesus do Itabapoana, oferece cursos de
capacitação em Contabilidade, Secretariado e Administração. Funciona como campus da
UNIRIO para Pedagogia, Matemática e um curso de Biologia da SEDERJ.
- Instituto Federal de Educação, Ciência E Tecnologia Fluminense – no campus Bom Jesus do
Itabapoana, conta com duas especialidades na oferta de cursos técnicos concomitantes:
Agropecuária e Informática. Em 2009 foram disponibilizadas 130 vagas. De Vagas
- Instituto Superior de Educação Bom Jesus do Itabapoana- ISEBJI – vinculado à FAETEC. Esta
instituição, através de vestibular anual, responde pela oferta de graduação tecnológica em
Agropecuária, Biologia, Gestão e Meio Ambiente, Indústria, Informática, Química e
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Licenciatura (Normal Superior). Em 2009, foram abertas 80 vagas para Licenciatura em
Pedagogia em Bom Jesus do Itabapoana.
- Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges (CTAIBB) – localizado no município de Bom
Jesus do Itabapoana, a cerca de 2 km de distância do centro da cidade, a área construída do
colégio é de aproximadamente 6000 m². O CTAIBB funciona como elo dos vários setores da
Universidade Federal Fluminense com o Noroeste Fluminense, tendo por finalidade promover
a habilitação profissional em nível médio no âmbito das ciências agrárias. Seus recursos são
utilizados na prática de atividades de extensão e em atividades de aprendizagem. São
oferecidos cursos técnicos e em nível de graduação, a saber:
Curso de Nível Técnico desenvolvido concomitantemente com o Ensino Médio
para Técnico em Agropecuária /Técnico em Agroindústria: com Duração de 3 anos, o
aluno recebe, ao final do 3° ano, um certificado de conclusão do Ensino Médio e o
diploma de Técnico em Agropecuária com habilitação em Agropecuária ou
Agroindústria.
Curso de Nível Técnico para Egressos do Ensino Médio (Pós-Médio): este modulo é
voltado para alunos que já tenham concluído ou estejam concluindo o Ensino Médio,
formando em Técnico em Agropecuária. Os alunos cursam módulos do Ensino
Profissional e módulos de nivelamento em português e matemática. Imersos no
âmbito da produção agropecuária, os alunos têm aulas teóricas e práticas, além de
praticarem estágios em todos os setores de produção.
Graduação
Desde 2003, funciona nas Instalações do CTAIBB no período noturno o curso de Serviço
Social da UFF.
No CTAIBB funcionam também os programas de Mestrado e Doutorado em Medicina
Veterinária, na área de concentração de Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de
Produtos de Origem Animal, ministrados pela Faculdade de Medicina Veterinária da UFF. A
primeira turma teve início no ano de 2006.
Convênios
O Colégio Agrícola e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) têm o objetivo de
oferecer cursos na área agropecuária para produtores rurais. Os cursos são ministrados no
CTAIBB por professores que realizam um trabalho de extensão rural divulgando novas
tecnologias.
Projetos
O Projeto Alambique Escola prevê o apoio à aquisição de equipamentos e despesas de custeio
para a instalação de um alambique-escola e toda a cadeia envolvida na fermentação da cana
no campus de Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense, tanto para produção
de álcool combustível como para produção de cachaça e açúcar mascavo.
Os alunos dos cursos Técnicos de Agroindústria, Agropecuária e Bacharelado em Ciência e
Tecnologia de Alimentos vão desenvolver o trabalho, além da comunidade local.
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Programa Cinema para todos
Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura em convênio com o ICEM - Instituto Cultura em
Movimento e em parceria com os Sindicatos dos Exibidores e o Sindicato dos Distribuidores.
Cada município conta com pelo menos um promotor, morador da região, responsável por
distribuir os vales e motivar alunos e professores a participarem do programa. Muitos alunos
vão ao cinema pela primeira vez, o que reforça a criação de um hábito cultural e representa
um passo importante para a formação educacional mais ampla no Estado do Rio de Janeiro.
O Cinema para Todos também está presente nas escolas, através da realização de oficinas de
vídeo-interatividade nas quais os estudantes produzem vídeos. As atividades com os alunos
são realizadas através de novas mídias, sessões promocionais, debates com elenco e equipe
dos filmes. Os cinemas do interior, como os de Valença e Bom Jesus de Itabapoana,
aumentaram significativamente o seu público e conseguiram se manter abertos devido aos
bons resultados do Programa.
Telecentros
O município de Bom Jesus do Itabapoana tem atualmente dois Telecentros comunitários,
sendo um deles financiado pelo Ministério de Comunicação, em parceria com a Prefeitura.
Esse espaço é aberto a alunos da rede pública, que o frequentam com a finalidade de realizar
atividades escolares, como pesquisas para efetuarem trabalhos propostos pelos professores.
Esses espaços públicos são equipados de computadores conectados à internet em banda larga.
As atividades são desempenhadas por meio do uso das TICs (Tecnologia de Informação e
Comunicação), com a finalidade de favorecer os cidadãos bonjesuenses, reduzindo assim a
exclusão digital. Uma das atividades desenvolvidas nesse espaço social são: cursos básicos de
informática; cursos de navegação na internet; uso preferencial de softwares de plataforma
aberta, de acordo com as diretrizes do governo federal; realizações de diversas oficinas que
possam utilizar os equipamentos presentes; produção de atividades sócio-culturais para
mobilizar a sociedade e divulgar conhecimentos; dentre outros. Mesmo possuindo dois
ambientes, um para os cursos oferecidos e outro para realização de atividades diversas, os
equipamentos disponíveis são poucos, sendo necessária a reserva do dia e hora (Fonte:
http/comunicatec.uniriotec.br/pedagogia/Bom jesus do itabapoana).
Educação Ambiental
Entende-se por educação ambiental “os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constróem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade” (Lei Federal Nº 9.795, de 27 de abril de 1999).
O projeto Ecologia envolve a participação de estudantes de Bom Jesus do Itabapoana e de
cidades vizinhas em atividades relacionadas com as práticas conservacionistas, questões
ambientais, biodiversidade, Agenda 21 e melhoria de qualidade de vida.
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, por intermédio da sua
Superintendência de Desenvolvimento Sustentável, vem desenvolvendo o Projeto de
Gerenciamento Integrado de Agroecossistemas em Microbacias Hidrográficas do
Norte/Noroeste Fluminense (RJ) - RIO RURAL GEF. O Projeto tem como objetivo complementar
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as ações dos programas de apoio ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar,
fortalecendo as organizações comunitárias, disseminando tecnologias apropriadas e criando
um ambiente favorável ao desenvolvimento de políticas, planos e normas e à instituição de
mecanismos financeiros voltados à sustentabilidade da agropecuária fluminense,
incorporando atenção a questões ambientais globais.
Foi estabelecida uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), por
meio do Departamento de Ensino de Ciências e Biologia (DECB/IBRAG) e do Centro de Estudos
Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS), a Secretaria de Estado do Ambiente, a
Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil e Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, visando o desenvolvimento do Curso
de Formação em Educação Ambiental e Agenda 21 Escolar - “Construindo Ambientes
Saudáveis”.
Em 2008 foram chamados a participar do curso quatro representantes dos municípios que
fazem parte do Projeto RIO RURAL, incluindo Bom Jesus do Itabapoana. De cada município
participante foram convidados:
• um professor da rede estadual de ensino;
• um professor da rede municipal de ensino;
• um agente de saúde;
• um técnico da Secretaria Municipal do Ambiente ou correlata.
(Fonte: www.microbacias.rj.gov.br/descricao_projeto.htm)

5.4.3.6.1.2 Bom Jesus do Norte
No município de Bom Jesus do Norte a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo
trabalhos de capacitação de professores com a ESESP - Escola de Serviço Público do Espírito
Santo.
O município, segundo informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação em
setembro de 2010, além dos segmentos da Educação Básica, conta com EJA nas escolas da
rede e desenvolve ações em parceria com a SEEDUC/ES, principalmente voltadas para às séries
iniciais do ensino fundamental. O município pertence à Superintendência Regional de
Educação SRE GUAÇUI (Comendadora Jurema Moretzsohn), localizada no município de Guaçuí.
A rede escolar de Bom Jesus do Norte é bastante limitada, contando com doze unidades, das
quais 75% pertencem à rede municipal e estão concentradas no ensino fundamental.
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TABELA 69: Rede escolar por segmento e vínculo administrativo - 2009 - BJN
Segmento

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Pré escolar

-

-

3

1

4

Fundamental

-

1

6

-

7

Médio

-

1

-

-

1

Total

-

2

9

1

12

Fonte: Ministério de Educação/INEP/IBGE 2009 Perfil Municipal.

As duas escolas rurais, Emef Palmeiras (Alto Jardim) e Emeief Conquista (Fazenda Conquista),
são multiseriadas e têm em seu currículo atividades voltadas para o contexto do aluno,
segundo a Secretaria Municipal de Educação ”valorizando a educação no campo, as atividades
rurais o plantio e a preservação ambiental”, com o projeto Escola Ativa (Pesquisa de campo,
setembro de 2010)
O colégio estadual EEEFM Horácio Plínio está situado na zona urbana do município, assim
como as demais dez escolas da rede (Fonte: Censo Escolar - 2009 SEDU/GEIA/SEE).
A distribuição das matrículas responde aos equipamentos existentes, com problemas de oferta
no ensino médio, levando os jovens locais a buscarem unidades de ensino nos municípios
vizinhos pertencentes ou não ao Espírito Santo, como ocorre com Bom Jesus do Itabapoana,
que recebe alunos de Bom Jesus do Norte.
TABELA 70: Matrículas por segmento e vínculo administrativo - 2009 - BJN
Segmento

Federal

Estadual

Municipal

Privada

Total

Pré escolar

-

-

198

64

262

Fundamental

-

178

580

-

758

Médio

-

72

-

-

72

Total

-

250

778

64

1092

Fonte: Ministério de Educação/INEP/IBGE 2009 Perfil Municipal.

Na entrevista realizada com a Secretaria Municipal de Educação, em setembro de 2010,
destacou-se a informação de que, em março, o contingente de matrículas na rede municipal
respondia por 133 alunos no pré-escolar e 621 no segmento de ensino fundamental, indicando
um decréscimo frente aos dados de 2009 (Fonte: Pesquisa de campo, setembro de 2010).
Os docentes estão em número bastante deficitário frente à totalidade de matrículas por
segmento. Com um total de 88 pessoas em todas as esferas administrativas, a proporção de
professores atinge um percentual de 8% frente ao número total de matrículas.
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TABELA 71: Número de docentes por segmento e vínculo administrativo - BJN
Segmento

Federal

Pré escolar

-

Fundamental

-

Médio
Total

Estadual

Municipal

Privada

Total

14

4

18

18

37

-

55

-

15

-

-

15

-

33

51

4

88

Fonte: Ministério de Educação/INEP/IBGE 2009 Perfil Municipal.

Programas e projetos
Informática
Os alunos do Ensino Médio Integrado em Informática da Escola Estadual Horácio Plínio, de
Bom Jesus do Norte, montaram uma exposição de peças e componentes de computadores
para outros estudantes. A atividade integrou as disciplinas Informática e Língua Inglesa, com
apresentação das diversas peças de um computador com seus nomes em inglês/português.
Programa Ler, escrever, contar
As escolas estaduais que atendem ao ensino fundamental, como a EEEFM Horácio Plínio, com
a implantação do ensino de nove anos, tem como meta para os professores três anos para
concluir a alfabetização das crianças, ou seja, todas as crianças terão que dominar habilidades
básicas de leitura e escrita numa perspectiva de letramento, além do conhecimento
matemático.
Para tanto, a Secretaria de Estado da Educação programou o Projeto "Ler, Escrever e Contar"
com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos alunos de 1ª e 2ª séries do Ensino
Fundamental ou do 1º e 3º ano do Ensino Fundamental de nove anos, promovendo a
alfabetização em Língua Portuguesa. Como metas, este programa prevê a alfabetização de
100% das crianças até os 8 (oito) anos de idade matriculadas na rede estadual de ensino, e
correção de 100% do abandono escolar nas classes de alfabetização.
Este programa conta com um comitê local formado por três técnicos da Secretaria Municipal
de Educação, cinco professores alfabetizadores da rede municipal e dois professores
alfabetizadores da rede estadual. Tem como objetivo combater a repetência nas turmas de 2ª
serie do ensino fundamental, além de mobilizar a comunidade e a família sobre a importância
da alfabetização. A família recebe um termo de compromisso com o Plano de Intervenção no
Processo de Alfabetização da escola, no qual se comprometem a participar do processo
educativo junto aos filhos e atendendo às demandas da escola (Fonte: SEEDUC e Pesquisa de
campo, setembro de 2010).
Escola Ativa
O programa Escola Ativa (MEC), conforme descrito anteriormente para Bom Jesus do
Itabapoana, busca melhorar a qualidade do desempenho escolar das escolas rurais através de
suporte pedagógico e metodológico para o trabalho com escolas multiseriadas.
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Alfabetização solidária
Em 2008 foi implantado o programa Fortalecendo a Educação de Jovens e Adultos, voltado
para formação de professores e de novos formadores. Destacam-se como atividades do
projeto, organizado pela Associação Alfabetização Solidária, acompanhamento (visita-ação),
monitoramento e avaliação.
Com uma equipe de seis técnicos, o programa tinha como meta beneficiar 450 jovens e
adultos, 15 professores e 15 gestores de escolas, em 12 meses (Fonte:
www.alfabetizacao.org.br/EDP Escelsa).
Cursos Técnicos e Nível Superior
Foram encontradas poucas informações sobre ofertas de cursos nestes níveis no município.
Quando entrevistados, técnicos e moradores indicaram os municípios de Cachoeiro, Itaperuna
e Bom Jesus do Itabapoana, na Escola Padre Mello e no CTAIBB, como locais de busca por
capacitação técnica.
A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), através da Pró-Reitoria de Graduação,
oferece cursos de graduação na modalidade à distância, sendo que foram indicados, em Bom
Jesus do Norte, professores da rede escolar pública para esta modalidade (Fonte: Pesquisa de
campo, setembro de 2010).
- Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo - CEFET/ES
Esta unidade de ensino, de natureza pública federal, com sede em Vitória, conta com um Pólo
de Apoio Presencial em Bom Jesus do Norte, com tutores que supervisionam o Curso Técnico
em Informática na modalidade à distância – CEFETES e TEC Brasil.
5.4.3.6.2 TAXAS DE ALFABETIZAÇÃO
Alfabetizar é ampliar o conhecimento cognitivo do indivíduo, preparando-o para a leitura do
mundo, resgatando a sua auto-estima e fazendo-o reconhecer seus direitos e deveres como
cidadão. A última PNAD (2010) revelou que o Brasil ainda possui um número expressivo de
cidadãos analfabetos ou analfabetos funcionais, que não apreendem o sentido de simples
enunciados. Estudo realizado pela Ação Educativa conclui que o declínio das taxas de
analfabetismo é um fenômeno recente, que não resulta de políticas públicas educacionais
abrangentes, contínuas e adequadas para a população jovem e adulta, mas do esforço pela
universalização do ensino fundamental para crianças e adolescentes, acrescido de programas
de correção do fluxo escolar e aceleração de estudos para alunos com defasagem na relação
entre idade e série cursada (AÇÃO EDUCATIVA, 2003)
O INAF Leitura e Escrita 2009 aponta que no Brasil há 7% de analfabetos, 21% de alfabetizados
de nível rudimentar (conseguem localizar informações explícitas em textos muito curtos), 47%
de nível básico (localizam informações em textos curtos a médios) e 25% de nível pleno
(domínio completo das habilidades). O INAF foi criado pelo Instituto Paulo Montenegro,
organização sem fins lucrativos do Ibope, com o intuito de medir os níveis de alfabetismo
funcional da população brasileira de 15 a 64 anos (Fonte: www inaf.com.br).
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O indivíduo é considerado alfabetizado funcional quando consegue utilizar habilidades de
letramento e matemática para resolver problemas do cotidiano. Há quatro níveis de
alfabetismo em português (leitura e escrita) e matemática: analfabetismo, rudimentar, básico
e pleno.
No município de Bom Jesus do Itabapoana, os dados disponibilizados pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) indicam, no período 1991/2000, decréscimo
expressivo nas taxas de analfabetismo, embora ainda se mantenham com alto índice entre os
adultos de 25 anos ou mais e na faixa etária acima de 15 anos.
TABELA 72: Taxa de analfabetismo 1991/2000 - Bom Jesus do Itabapoana
Analfabetismo
1991

Analfabetismo

% 7 a 14 anos analfabetas

15,03

8,29

% 10 a 14 anos analfabetas

8,05

2,91

% 15 a 17 anos analfabetas

7,77

0,90

% acima de 15 anos analfabetas

20,17

13,62

% 18 a 24 anos analfabetas

9,62

3,74

% acima de 25 anos analfabetas

22,10

16,13

Grupos etários

2000

Fonte: PNUD/Atlas de Desenvolvimento Humano (www.pnud.org.br).

Em Bom Jesus do Norte, a mesma movimentação se faz notar no período estudado. Chama a
atenção nos dois municípios a diminuição expressiva da taxa de analfabetismo nas faixas
etárias de 15 a 17 anos, possivelmente um indicador da introdução do EJA nas escolas da rede.
TABELA 73: Taxa de analfabetismo 1991/2000 - Bom Jesus do Norte
Analfabetismo
1991

Analfabetismo

% 7 a 14 anos analfabetas

11,840

6,020

% 10 a 14 anos analfabetas

3,920

1,840

% 15 a 17 anos analfabetas

5,130

1,640

% acima de 15 anos analfabetas

17,410

11,570

% 18 a 24 anos analfabetas

7,940

2,140

% acima de 25 anos analfabetas

20,370

14,740

Grupos etários

2000

Fonte: PNUD/Atlas de Desenvolvimento Humano (www.pnud.org.br).
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De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano, as taxas apresentadas refletem, em
todas as faixas etárias, o percentual de crianças, adolescentes e adultos que não sabem ler
nem escrever um bilhete simples (Fonte: www.pnud.org.br).

5.4.3.7 SEGURANÇA PÚBLICA
As forças de segurança são as organizações que têm como missão proteger e garantir a lei, a
ordem e a segurança pública do município. São organismos públicos que funcionam na
dependência do governo ou órgão de Poder Executivo do Estado, tendo a capacidade de
empregar a força no âmbito do cumprimento da sua missão.
As funções mais habituais das forças de segurança são as de polícia. Estas funções incluem a
prevenção do crime, a manutenção da ordem pública, a investigação de crimes e delitos, a
captura e a guarda de presos e o controle das fronteiras.
Nos municípios em estudo, este sistema conta com Delegacia de Polícia Civil e Batalhão da
Polícia Militar. Não foram disponibilizados dados sobre os índices de criminalidade e de
violência para a área de estudo.
Tanto Bom Jesus de Itabapoana como Bom Jesus do Norte tem Guarda Municipal, que
desenvolve trabalhos junto às escolas locais e na ordenação do trânsito na sede municipal.

5.4.3.7.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA
5.4.3.7.1.1 Bom Jesus do Norte
- Delegacia de Polícia Civil
Endereço: R. Pedro Casemiro, 51, Bom Jesus do Norte, ES
Especialização ou Serviço: Ocorrências e inquéritos policiais.
Horário de Funcionamento: 24 horas
Observações Complementares: Possui uma carceragem com três celas pequenas.
- Superintendência de Polícia Civil
Endereço: Rua Dr José Fernandes Medina, 399, Centro, Bom Jesus do Norte, ES.
- Destacamento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – 3º Batalhão
Endereço: R. Dulce Medina, 03, Bairro Vista Alegre, Bom Jesus do Norte, ES
Especialização ou Serviço: Boletins de ocorrência, denúncias e investigações
Horário de Funcionamento: 24 horas
- Promotoria de Justiça de Bom Jesus do Norte
Endereço: Praça Astolfo Lobo s/nº, Centro, Bom Jesus do Norte ES
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5.4.3.7.1.2 Bom Jesus do Itabapoana
- Força Nacional de Segurança Pública
A Força Nacional de Segurança Pública é um comando tático, uniformizado e armado,
subordinado ao Ministério da Justiça, que reúne os policiais dos estados e do comando de
operações táticas da Polícia Federal, reunindo policiais federais, civis, militares, rodoviários
federais e bombeiros treinados. Por solicitação do governo estadual, cerca de 6.500
componentes reforçaram a segurança no Estado do Rio de Janeiro até o Pan-Americano. Dos
500 enviados em 2010, 40 homens foram deslocados para Bom Jesus do Itabapoana, cabendo
a prefeitura dar alimentação, combustível e ajuda na hospedagem.
- 144ª DP – B. Jesus Itabapoana
Endereço: Av. Gov. Roberto Silveira, 148
A 114º Delegacia de Polícia (Bom Jesus do Itabapoana) foi inserida no Programa Delegacia
Legal pela resolução 279, assinada pelo Secretário de Segurança do Estado, e foi publicada no
Diário Oficial em 2/12/2009.
- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro-2ª Cia
Endereço: Rua Antônio Matheus Acs R Francisco Nun, 135 Pimentel Marques
- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro-Emergência
Endereço: Rua Antônio Matheus Acs R Francisco Nun, s/n Pimentel Marques
- 6° Comando de Policiamento de Área (CPA)
Sede na Rua 24 de Novembro, no Parque Santa Rosa, em Guarus. É o representante do
Comando Geral da Corporação em toda a região Norte e Noroeste Fluminense, além de uma
parte da Região dos Lagos. Incorpora, pelo 29º BPM, Bom Jesus do Itabapoana, ao lado de
Itaperuna, Italva, Porciúncula, Natividade, Varre-Sai, Lage do Muriaé, Cardoso Moreira e São
José de Ubá.
- Batalhão de Policia Florestal e de Meio Ambiente – BPFMA
Integra o Comando das Unidades Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e tem
como missão específica a execução do policiamento florestal, a proteção dos demais recursos
naturais e a preservação do meio ambiente no território do Estado, atuando também através
de atividades de educação ambiental com palestras voltadas para alunos de diversas escolas
públicas e privadas de todo o Estado, bem como nas comunidades dos 92 municípios, através
do Setor de Educação Ambiental – SEAMB.
Endereço: Rua Juventina Bairral, s/nº, Ponte Seca, Cidade Nova – Aperibé/RJ (onde também
funciona o PPFMA 5/1). Tem, entre outros, o município de Bom Jesus do Itabapoana como
subárea de atuação.
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5.4.3.7.2 ÍNDICES DE CRIMINALIDADE
5.4.3.7.2.1 Bom Jesus do Norte

O Boletim de Informações Criminais N° 05 publicado pela IJSN – Instituto Jones dos Santos
Neves disponibiliza apenas dados sobre criminalidade até o nível de microrregião, não
chegando a município. Destes, somente são disponiblizados estatísticas sobre crimes letais,
não abrangendo outros tipos de crime ou atividade contra a lei. No nível de município, só são
apresentados dados para as capitais e regiões metropolitanas, nas quais Bom Jesus do Norte
não está incluído.
Os números divulgados neste Boletim esboçam o perfil dos Crimes Letais (CLs)
no Espírito Santo, e as informações referentes à Microrregião do Pólo Cachoeiro, da qual Bom
Jesus do Norte ainda fazia parte quando esses dados foram coletados, estão expostos na
Tabela 74 e Tabela 75. Desde janeiro de 2012 o município encontra-se na Microrregião de
Caparaó, quando houve uma reorganização das microrregiões do Espírito Santo. Os dados
estão apresentados por quadrimestre, nos anos de 2010 e 2011.
A Tabela 74 mostra que ocorreram acréscimos no número de CLs no Polo Cachoeiro (5,9 %).
De acordo com informações do Boletim N° 05, outras regiões também tiveram esse acréscimo:
Metrópole Expandida Sul (9,1%), Extremo Norte (66,7%) e Caparaó (225,0%).
Ao se fazer a análise da variação do número de CLs considerando os anos de 2010 e 2011,
conclui-se que a microrregião Metrópole Expandida Sul (-38,2%) apresenta a maior redução
percentual. Após esta microrregião segue a Sudoeste Serrana (-36,7 %), Litoral Norte (-29,0%),
Polo Cachoeiro (-25,0%) e Central Serrana (-21,1%) (IJSN, 2012).
TABELA 74: Número de crimes letais e variação percentual por quadrimestre, 2010 e 2011.
QUADRIMESTRE
Quad. 2010

Microrregião do Polo Cachoeiro

Quad. 2011

∆%

1°

2°

3°

1°

2°

3°

1°

2°

3°

34

29

17

20

22

18

-41,2

-24,1

5,9

ANUAL

Microrregião do Polo Cachoeiro

2010

2011

∆%

80

60

- 25,0

Fonte: IJSN. Instituto Jones dos Santos Neves. 2012.

Em relação à taxa de CLs por cem mil habitantes, a microrregião Polo Cachoeiro manteve-se
estável, com taxa de 0,2 ppcm (Tabela 75), juntamente com a Microrregião Metropolitana (0,2
ppcm) e Metrópole Expandida Sul (0,7 ppcm) (IJSN, 2012). Entre os anos 2010 e 2011, houve
uma redução da taxa na microrregião de Polo Cachoeiro (-5,9 ppcm).
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TABELA 75: Taxa de crimes letais por cem mil habitantes e variação em pontos por cem mil
habitantes, 2010 e 2011.
QUADRIMESTRE
Quad. 2010

Microrregião
Cachoeiro

do

Polo

Quad. 2011

∆%

1°

2°

3°

1°

2°

3°

1°

2°

3°

9,9

8,4

5,0

5,8

6,4

5,2

-4,1

-2,0

0,2

ANUAL
2010
Microrregião do Polo
23,3
Cachoeiro
Fonte: IJSN. Instituto Jones dos Santos Neves. 2012.

2011

∆%

17,4

-5,9

5.4.3.7.2.2 Bom Jesus do Itabapoana
A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro divide o estado em áreas
integradas de segurança pública (AISP). De acordo com dados do Instituto de Segurança
Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ), o município de Bom Jesus do Itabapoana pertence
à AISP 29, junto com os municípios de Lajes de Muriaré, Italva, Porciúncula, Natividade, Varre e
Sai, Itaperuna e Cardoso Moreira.
Bom Jesus do Itabapoana é abrangido pela jurisdição da 144ª. DP, cujo delegado titular é
Augusto Medeiros de Paiva. Os indicadores de criminalidade da mesma são expostos na Tabela
76. De acordo com esses, o principal tipo de atividade registrado na delegacia de Bom Jesus do
Itabapoana são furtos, com uma média de 21 registros por mês, apresentando números
menores a partir de abril de 2012. Também são significantes o crime de lesão corporal dolosa,
com média de 16 registros por mês e pico de 30 registros em julho de 2012, e as ameaças
(vítimas), com média de 14 registros por mês; seguidos dos registros em atividades policiais,
principalmente apreensão de drogas e prisões.
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TABELA 76: Indicadores de criminalidade da 144ª DP, em Bom Jesus do Itabapoana, de
SET/2011 a AGO/2012.
2011

2012

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

Homicídio Doloso

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Lesão Corporal Seguida de Morte
Latrocínio
(Roubo seguido de morte)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tentativa de Homicídio

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Lesão Corporal Dolosa

15

19

14

16

16

10

13

17

13

11

30

14

3

0

0

0

1

1

1

2

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

4

5

0

1

3

0

Lesão Corporal Culposa
0
2
1
VÍTIMAS DE MORTES COM TIPIFICAÇÃO PROVISÓRIA

2

4

1

9

6

6

1

5

6

VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS

Estupro
VÍTIMAS DE CRIMES DE TRÂNSITO
Homicídio Culposo

Encontro de Cadáver

0

0

1

2

1

0

0

1

0

0

0

0

Encontro de Ossada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REGISTROS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
Roubo a Estabelecimento
Comercial
0
0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubo a Residência

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubo de Veículo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubo de Carga

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubo a Transeunte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubo em Coletivo

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubo a Banco

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubo de Caixa Eletrônico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubo de Aparelho Celular
Roubo com condução da vítima
para saque em I.F.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Furto de Veículos
Extorsão Mediante Seqüestro
(Sequestro Clássico)

0

2

0

2

4

2

1

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extorsão
Extorsão com momentânea
privação da liberdade
(Sequestro Relâmpago)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estelionato
ATIVIDADE POLICIAL

4

6

1

3

8

4

3

0

3

4

2

4

Apreensão de Drogas

7

10

3

4

4

3

9

8

15

7

12

10

Armas Apreendidas

4

1

2

0

1

0

1

2

2

13

0

1

9

0

17

7

9

5

2

1

17

8

4

3

2

0

5

2

1

0

1

0

1

8

0

0

Prisões
Apreensão de criança/
adolescente
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2011

2012

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

0

0

0

0

3

1

0

1

0

0

0

0

3

5

3

0

2

3

2

0

5

2

0

4

19

6

24

13

14

7

15

18

13

8

13

12

1

1

0

0

1

3

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roubos

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

Furtos

23

27

21

22

25

24

26

15

20

15

16

15

Registro de Ocorrências
94
99
95
88
100
86
Fonte: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ).

103

90

107

76

93

103

Recuperação de veículo
Cumprimento de Mandado de
Prisão
OUTROS REGISTROS
Ameaça (vítimas)
Pessoas Desaparecidas
Resistência com morte do
opositor - Auto de Resistência
Policiais Militares Mortos em
Serviço
Policiais Civis Mortos em Serviço
TOTAIS DE REGISTROS

5.4.3.8 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Neste item são apresentadas as condições de saúde e doença, além da disponibilidade dos
serviços de saúde na área de influência indireta da PCH Bom Jesus, na busca de identificar
possíveis impactos sobre a saúde da população residente, como também do contingente de
trabalhadores vinculados ao empreendimento. Esta caracterização é desenvolvida ainda com a
finalidade de subsidiar a proposição de medidas mitigadoras para os eventuais impactos
negativos prognosticados e de ações que potencializem os benefícios esperados.
É importante ressaltar as características sobre a qualidade da informação em saúde no Brasil.
Com o processo de municipalização da saúde implementado a partir da Constituição Federal
de 1988, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), os municípios começaram, por exigência
do Ministério da Saúde, a construir seus bancos de dados. Para que um município se habilite a
qualquer um dos tipos de gestão e possa receber o repasse direto de recursos do governo
federal para o seu Fundo Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde exige, além da
constituição deste fundo, a criação de um Conselho Municipal de Saúde e a operacionalização
de um Sistema de Vigilância Epidemiológica, que passa a centralizar a informação sobre as
doenças de notificação compulsória e os dados de óbitos e de nascidos vivos no município.
Aqueles municípios habilitados que deixarem de abastecer por três meses consecutivos o
banco de dados estadual e do Ministério da Saúde, terão seus repasses de recursos financeiros
suspensos, o que tem contribuído para uma melhora sensível na informação em saúde no país.
Porém, principalmente os pequenos municípios brasileiros ainda encontram sérias dificuldades
na organização de seus bancos de dados. Um fato que contribui para a precariedade da
informação é o profissional de saúde, que ainda não incorporou como uma de suas obrigações
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de rotina o preenchimento do boletim individual de notificação (BIN), documento
indispensável para o sistema de informação e já implantado em quase todo o país.
No presente estudo serão utilizados os dados de 2009 para identificação dos equipamentos,
fornecidos pelo DATASUS, e dados colhidos no campo, em especial na Secretaria de Saúde de
Bom Jesus do Itabapoana. Em Bom Jesus do Norte houve maior dificuldade em recolher
informações junto ao DATASUS, que não apresenta todos os dados para o mesmo período, e
dada a situação do município e de suas Secretarias, afetadas pelas inundações, foram
coletados dados no campo apenas com entrevistas.
Foi dado destaque à infraestrutura de serviços de saúde dos municípios da área de
abrangência do projeto que poderão ser pressionados por eventuais emergências que possam
ocorrer durante as obras. Ressalta-se que os municípios da AII estão aquém do desejável em
termos de equipamentos x demanda.
5.4.3.8.1 Bom Jesus do Itabapoana
5.4.3.8.1.1 REDE DE SAÚDE E LOCALIZAÇÃO - BJI
O Município de Bom Jesus do Itabapoana conta, em rede municipal, vinculada à Secretaria
Municipal de Saúde, com treze postos de saúde, onze unidades do Programa Saúde da Família
(PSF), um núcleo de saúde coletiva, e um posto de emergência no centro da cidade. Os
postos/centros de saúde e PSF estão distribuídos nos centros urbanos dos distritos e na zona
rural.
Para públicos alvos específicos, encontra-se o CAPS (Centro de Atenção à Mulher e ao
Adolescente), um NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e um centro de saúde da Usina
Santa Isabel. A farmácia municipal Pedro Laborne, localizada na Secretaria Municipal de Saúde
- SMS ao lado da unidade móvel odontológica, atende a todos os núcleos.
O Hospital São Vicente de Paulo, de Bom Jesus do Itabapoana, é uma entidade filantrópica que
atende cerca de 70 mil habitantes, pois além de atender os moradores de Bom Jesus, atende
também a população das cidades circunvizinhas.
De acordo com o administrador do hospital, uma das maiores necessidades do mesmo é o
aumento do número de leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e a compra de
equipamentos para que a entidade possa realizar cirurgias de alta complexidade Trata-se
praticamente do único hospital da região, pois a unidade de saúde mais próxima dista cerca de
40 km.
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TABELA 77: Rede ambulatorial – BJI
Tipo

Número

Centro de Saúde (município)

25

Clinica especializada

5

Hospital Especializado

1

Hospital geral (municipio)

1

Núcleo Central de Saúde da Família

1

Pronto socorro geral

1

Centro de apoio e Diagnose

10

Núcleo de Vigilância em Saúde

1

Unidade móvel

1

Consultórios

93

Farmácia

1

CAPS

1

Total

132

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 2009. OBS: Dos 10 serviços de apoio, diagnóstico e terapêutico, 5
são contratados do SUS, 1 é municipal e 1 é filantrópico.

Em relação à média de leitos por 1000 habitantes, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde - CNES informa que o município conta com 17,6 leitos, sendo 14,2 do sistema SUS.
TABELA 78: Leitos de internação – BJI
Leitos de internação por 1.000 habitantes Dez/2009
Leitos existentes por 1.000 habitantes

17,6

Leitos SUS por 1.000 habitantes

14,2

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. Nota: Não inclui leitos
complementares.

O total de leitos da rede totaliza 116, dos quais 40 não pertencem ao SUS, sendo o maior
número concentrado em leitos cirúrgicos e pediátricos (Tabela 79).
Quanto aos recursos humanos alocados no setor de saúde, 70% do total de médicos atendem
ao SUS. A relação entre profissionais/1000 hab está em 8,4 no total, sendo 2,3 vinculados à
clínica geral. Os auxiliares de enfermagem estão na mesma proporção dos clínicos gerais, com
2,2 profissionais por mil habitantes. A especialidade “cirurgião dentista” vem em seguida, com
1,9 profissionais por mil habitantes (Tabela 80).
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TABELA 79: Capacidade instalada/número de leitos – BJI
Descrição

Total

SUS

N/SUS

Cirúrgico

36

21

15

Clínico

31

20

11

Complementar

7

7

-

Obstétrico

9

6

3

Pediátrico

32

21

11

Tisiologia

1

1

-

116

76

40

Total

Fonte: MS/CNES 2009. OBS: O município conta com 382 leitos psiquiátricos.

TABELA 80: Recursos humanos (vínculos) segundo categorias selecionadas dez/2009 – BJI
Categoria

Total

SUS

N/SUS

SUS

N/SUS

Médicos

297

205

92

8,4

5,8

.. Anestesista

10

8

2

0,3

0,2

.. Cirurgião Geral

9

8

1

0,3

0,2

.. Clínico Geral

82

69

13

2,3

2,0

.. Gineco Obstetra

25

17

8

0,7

0,5

.. Médico de Família

13

13

-

0,4

0,4

. .Pediatra

20

13

7

0,6

0,4

.. Psiquiatra

11

10

1

0,3

0,3

.. Radiologista

15

7

8

0,4

0,2

Cirurgião dentista

66

49

17

1,9

1,4

Enfermeiro

33

33

-

0,9

0,9

Fisioterapeuta

53

30

23

1,5

0,8

Fonoaudiólogo

6

4

2

0,2

0,1

Nutricionista

10

7

3

0,3

0,2

Farmacêutico

13

13

-

0,4

0,4

Assistente social

11

11

-

0,3

0,3

Psicólogo

19

13

6

0,5

0,4

Auxiliar de Enfermagem

76

76

-

2,2

2,2

Técnico de Enfermagem

24

24

-

0,7

0,7

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. Nota: Se um profissional tiver vínculo
com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos houver.
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Considerando a população total do município, e o fato de que atende a outros municípios,
entre eles Bom Jesus do Norte, a rede de saúde municipal de Bom Jesus de Itabapoana
mostra-se aquém do desejável para atender a demanda local, tanto em equipamentos quanto
em pessoal alocado.
5.4.3.8.1.2 MORTALIDADE GERAL - BJI
Os dados apresentados têm como base o Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH/SUS), para o período de 2009. No entanto, estes dados devem ser vistos com alguma
ressalva, principalmente no caso de pequenos municípios, nas áreas rurais e com carência de
unidades hospitalares. Muitos óbitos ocorrem em casa, principalmente de crianças de 0 a 3
anos e/ou idosos, que são enterrados diretamente nas propriedades rurais ou na beira de
estradas.
A primeira causa de óbitos em Bom Jesus do Itabapoana, em números absolutos e relativos, é
relativa às doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX): hipertensão, doenças cardíacas e
afins. Com média de 37%, reflete a prevalência destas doenças encontrada em todo o país,
principalmente nas populações urbanas e de faixa etária elevada. Em segunda causa de
mortalidade seguem-se as neoplasias e afeccções do aparelho respiratório, com 14,29% e
12,73%, respectivamente (Tabela 81).
TABELA 81: Mortalidade – BJI
Tipo CID 10

Total

%

I Doenças Infecciosas e parasitárias

16

4,37

II Neoplasias

46

14,29

III Doenças do sangue

2

0,62

IV Doenças Endócrinas, Nutricionais e metabólicas

18

5,59

V Transtornos mentais

3

0,93

VI Sistema Nervoso

7

2,17

IX Aparelho Circulatório

120

37,27

X Aparelho Respiratório

41

12,73

XI Aparelho Digestivo

11

3,42

XIV Aparelho Geniturinário

7

2,17

XVI Afecções Peri natais e malformações congênitas

13

4,04

XVIII Sintomas anormais exames clínicos

21

6,52

XX Causas Externas

17

5,28

Total

322

100

Fonte: SIM - Sistema de Informação de Mortalidade 2009.
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A taxa de mortalidade municipal, para o mesmo ano, ficou em 8,8%, conforme tabela abaixo.
TABELA 82: Taxa de mortalidade – BJI
Número absoluto de óbitos

322

Número absoluto de óbitos excluídos fetais

313

Número de nascidos vivos

501

Taxa de mortalidade

8,8%

Fonte: SIM/SINASC.

5.4.3.8.1.3 MORBIDADE - BJI
O perfil de morbidade de uma dada população é aferido tradicionalmente pelas internações
hospitalares, consultas ambulatoriais e pelos agravos à saúde notificados pelos serviços
sanitários em geral, agrupadas no que o Ministério da Saúde (MS) chama de doenças de
notificação compulsória.
Somente a partir de 1998 o MS começou a implantar o SIAB - Sistema de Informação de
Atenção Básica, que agrupa, por capítulo da Classificação Internacional de Doenças (CID), o
diagnóstico das consultas básicas realizadas, por município. As doenças de notificação
compulsória vêm, desde 1991, tendo seu registro incentivado pelo MS, e vários municípios
brasileiros já dispõem de seu serviço de notificação, principalmente aqueles de médio e
grande porte. Afinal, a implantação do SINAM - Sistema de Informação sobre Agravos de
Notificação é requisito para que o município receba recursos do MS.
Do mesmo modo que os óbitos hospitalares, o Sistema de Informações Hospitalares do SUS –
SIH/SUS agrega as ocorrências de demandas por atendimento, pelos diversos capítulos do CID.
Ao se analisar a morbidade em Bom Jesus do Itabapoana, indicador que abrange todas as
faixas etárias, as doenças do aparelho respiratório estão em primeiro lugar nos atendimentos
(17,02%), seguida por agravos do aparelho circulatório (15,03%) e doenças infecciosas e
parasitárias (10,68%) (Tabela 83).
As informações constantes no SIM/SUS indicam que, nas causas externas, a prevalência são de
fraturas ósseas.
TABELA 83: Morbidade hospitalar – BJI
Tipo CID 10

Total

%

1 Doenças infecciosas e parasitárias*

400

10,68

2 Neoplasias

96

2,56

3 Doenças do sangue

33

0,88

4 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas**

149

4,00

5 Transtornos mentais e comportamentais***

242

6,46

6 Doenças do sistema nervoso

49

1,30

7 Doenças dos olhos

2

0,05
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Tipo CID 10

Total

%

8 Doenças do ouvido e apófise mastóide

13

0,34

9 Doenças do aparelho Circulatório****

557

15,03

10 Doenças do aparelho Respiratório*****

637

17,02

11 Doenças do aparelho digestivo

318

8,49

12 Doenças de pele

72

1,92

13 Doenças osteomolecular

88

2,35

14 Doenças do aparelho geniturinário

250

6,68

15 Gravidez, parto e puerperio

361

9,64

16 Afecções peri natais

11

0,29

17 Malformações congênitas

38

1,01

18 Sintomas e sinais exames clínicos

82

2,19

19 Causas externas

331

8,84

3 729

100

Total

Fonte: SIM/SUS 2009. OBS: Dentre as doenças com maior incidência, destacam-se nos conjuntos
apresentados, respectivamente, gastroenterites(*), Diabete mellitus(**), alcoolismo(***), hipertensão e
insuficiência cardíaca(****) e pneumonias (*****).

5.4.3.8.1.4 PROGRAMAS DE SAÚDE - BJI
O município de Bom Jesus do Itabapoana, através da Secretaria Municipal de Saúde,
desenvolve os programas constantes nas diretrizes programáticas do Ministério da Saúde
através de convênios com os governos federal e estadual. Esses programas, instalados em sua
rede de atenção básica, se distribuem nos bairros da sede e nos distritos, a saber:
ﻻPosto de Saúde Odontológico E E J Bonifácio
ﻻPosto de Saúde Odontológico DER RJ
ﻻUnidade Diagnóstico Farm. A F Moraes
ﻻPosto de Saúde de Arraial Novo
ﻻP S da Creche MIrthes Therezinha
ﻻP S Odonto E E Gov. Roberto Silveira
ﻻPosto de Saúde de São Sebastião
ﻻPosto de Saúde do Cachoeirão
ﻻPosto de Saúde do Instituto de Menores
ﻻPosto de Saúde de Mutum
ﻻPosto de Saúde de Santa Fé
ﻻPosto de Saúde da Usina Santa Maria
ﻻPosto de Saúde da Barra do Pirapetinga
ﻻPosto de Saúde da Creche Tia Angela
ﻻCentro de Saúde Dr Jose Vieira Serôdio
ﻻNúcleo de Saúde Coletiva
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ﻻPSF Dr. Waldir Nunes Da Silva
ﻻPSF Unidade de Saúde de Família de Calheiros
ﻻPSF Unidade de Saúde da Família Marilza Sampaio Barbosa
ﻻPSF Orbilio Machado
ﻻPSF Unidade Saúde Família Santa Rosa
ﻻPSF de Carabucu
ﻻPSF de Rosal
ﻻPSF Unidade de Saúde de Família de Pirapetinga
ﻻPSF Unidade de Saúde da Família Asa Branca
ﻻPSF Mod. Med. Família Sebastião D Freitas
ﻻPSF Unidade de Saúde de Família Da Serrinha
ﻻNASF 1
ﻻUnidade de Saúde da Família Usina Santa Isabel
ﻻCentro Atenção Mulher Criança e Adolescente
ﻻCAPS Centro de Atenção Psicossocial
ﻻPosto de Urgência
ﻻPosto Assist Medica de Referencia
ﻻUnidade Móvel Odonto Medica
ﻻFarmácia Municipal E Almoxarifado Central Pedro Laborne
PSF Programa de Saúde da Família
Em final de 1996, o município assinou um convênio com o governo federal para o
desenvolvimento deste programa. Em 1997 eram duas equipes, em 2004 passou para dez
equipes, com aumento de cobertura populacional para 71,31%. Em 2005 foi realizada a
inserção das equipes de Saúde Bucal nas USF já instaladas na sede e em distritos da zona rural.
Em 2009, o programa conta com treze equipes e cobertura de 95,35% da população.
Programa de Vigilância Epidemiológica
Esta ação compreende o conjunto de atividades que proporciona a informação para detectar,
conhecer ou prever endemias que possam surgir na coletividade. Funciona através de buscaativa (locais e/ou domicílios) e investigações epidemiológicas, entre outras.
Em 2009, contou com quatro profissionais, e obteve como resultado um quadro de doenças
infecto-contagiosas notificadas e confirmadas no município, no qual chama a atenção a alta
presença de agravos do aparelho genital (Tabela 84).
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TABELA 84: Doenças notificadas/confirmadas - 2009 – BJI
Doenças

Notificadas

Confirmadas

AIDS adulto

2

2

Atendimento antirrábico

54

54

DST (candidíase)

341

341

Dengue

25

-

Febre tifóide

8

5

Gestante HIV

1

1

Hanseníase

2

2

Hepatites virais

3

1

Influenza (pandêmico)

1

0

Leptospirose

1

0

Meningite

3

3

Raiva humana

3

0

Sífilis (gestante/não especificada)

4

4

DST (corrimento/tricomoniase - mulheres)

300

300

Tuberculose

17

17

Varicela

31

23

Acidente de trabalho com exposição à material biológico

2

2

Fonte: SMS BJI Relatório de Gestão 2009/doc.

Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher - PAISM
De acordo com o Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde (2009), o PAISM
contava com cinco profissionais, sendo dois médicos. A população alvo do programa são as
18.034 mulheres residentes em Bom Jesus do Itabapoana. Deste total, 405 estavam inscritas
no pré-natal e 57,53% fizeram a 1ª consulta em até 120 dias de gestação.
Programa de Assistência Integral a Criança - PAISC
Os recursos humanos alocados no PAISC em 2009, por categoria profissional, estavam
distribuídos entre três médicos nos PAM, três médicos na zona rural, dois médicos nas creches
e dois técnicos de enfermagem.
O público alvo são as 2.411 crianças de 0 a 5 anos estimadas em 2009 no município. O maior
volume de atendimento foram as doenças intestinais e problemas pulmonares (pneumonia).
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Programa de Assistência Integral ao Adolescente – PROSAD
Implantado desde 1994, este programa, além de um médico, tem em sua equipe uma
psicóloga, uma assistente social, um fonoaudiólogo e um auxiliar de enfermagem. Deve ser
ressaltado que a maior incidência de atendimentos em 2009 foi em complicações na gravidez e
no parto, além de parto único espontâneo, totalizando 43 atendimentos em adolescentes no
ano. Este indicador deve considerar, entre outros, as condições sociais de alguns bairros e a
presença de pessoas de fora do município, trazidas por empreendimentos.
Programa de Saúde Bucal
Inserido com equipe própria junto às equipes do PSF, conta com vinte profissionais
distribuídos entre dez agentes e dez cirurgiões dentistas nas USF dos bairros Santa Rosa, Santa
Teresinha, Lia Márcia e Pimentel. Também estão nas USF dos distritos de Calheiros, Carabuçu,
Pirapetinga, Rosal, no loteamento do Isaias e no posto de saúde da Serrinha. Conta com
unidade móvel odontológica que percorre as localidades onde não há USF.
Programa de Saúde Mental
Em 1998 foi implantado no centro do município um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS em
regime ambulatória,l além dos programas de serviço residencial terapêutico e o Programa de
Volta para Casa. Estes programas são preventivos à internação e estão dentro das diretrizes da
reforma psiquiátrica, trabalhando com as famílias, com as comunidades e com os usuários
através de oficinas, alfabetização, artesanato, hortas, jardinagem. A equipe total, em 2009,
envolveu 32 agentes de saúde mental, com prioridade para auxiliares e técnicos de
enfermagem. Atenderam, no mesmo ano, a 45 novos inscritos, que somados aos anteriores
somaram 450 usuários.
Programa de Hipertensão Arterial
A hipertensão foi responsável por 37% dos óbitos municipais em 2009, e este programa está
implantado e em funcionamentos nas unidades de saúde da família. Nos bairros onde não
existe este equipamento, há uma equipe de acompanhamento móvel. Este programa funciona
com a mesma equipe responsável pelo acompanhamento dos casos de diabete mellitus.
Os programas voltados para doenças de notificação obrigatória vêm sendo fortalecidos junto
com o Programa de Vigilância Sanitária, condição para que o município integre o Sistema
Nacional de Saúde.
Programa de Controle da Tuberculose
Com um médico, um assistente social e um técnico de enfermagem, este programa está
implantado em um centro de saúde. Em 2009 foram notificados 14 casos da doença.
Programa de Hanseníase
Este programa conta com uma equipe de três técnicos, e diagnosticou dois casos em 31 de
dezembro de 2009.
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Programa Municipal de Combate a Dengue
De acordo com o relatório de gestão, a evolução da dengue no município de Bom Jesus do
Itabapoana apresentou seu maior pico em 2007. O plano de contingência para o
enfrentamento da dengue foi elaborado em 2008 com objetivos preventivos e de controle
epidemiológico. Está pautado nas diretrizes do Programa Nacional de Controle da Dengue.
Além da parte técnica, utiliza meios diversos de comunicação. Tem na equipe 24 agentes, além
do coordenador, fiscal sanitário e um motorista.
Programa Municipal de Prevenção e Controle do HIV/AIDS e DST
Este programa, reformulado em 2003 com o PAM – AIDS (Plano de Ação e Metas), é
submetido todos os anos ao Conselho Municipal de Saúde sob supervisão da Secretaria
Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde. Com equipe de cinco pessoas, entre médicos,
assistente social, psicóloga e técnico de enfermagem, está implantado em cinco unidades de
saúde, com funções diferenciadas.
Em 2009, o número de pessoas com diagnóstico positivo totalizou 90 casos, entre antigos e
novos. Os casos novos continham quatro pacientes residentes em outros municípios.
5.4.3.8.2 Bom Jesus do Norte
O município de Bom Jesus do Norte apresenta situação de carência na área de saúde, e os
moradores buscam atendimento em Bom Jesus do Itabapoana, Vitória, Itaperuna e em São
José do Calçado.
5.4.3.8.2.1 REDE DE SAÚDE E LOCALIZAÇÃO - BJN
De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do DATASUS, em 2009 o
município apresentava sete unidades de saúde pública ligadas ao Sistema Único de Saúde.
Não há ocorrência de unidades privadas ou filantrópicas ligadas à rede. Do conjunto existente,
seis são Centros de Regulação de Serviços de Saúde e uma é consultório isolado. Não há
unidade hospitalar no município.
Os centros são distribuídos espacialmente da seguinte forma: centro (2), bairro Silvana (2),
bairro São João (1), zona rural (1), a saber:
ﻻUnidade Sanitária de Bom Jesus do Norte/Centro
ﻻPronto Atendimento Padre Galeno/Silvana
ﻻEquipe de Saúde da Família Vista Alegre/Zona Rural
ﻻEquipe de Saúde da Família São João /Centro
ﻻEquipe de Saúde da Família São João/Silvana
ﻻEquipe de Saúde da Família São João/ São João
Quanto aos profissionais componentes do quadro municipal de saúde, esses totalizam 38
pessoas, distribuídas por especialidade conforme quadro abaixo:
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TABELA 85: Categorias profissionais de nível superior - abril/2009 - BJN
Categoria

Número

Assistente social

1

Bioquímico

1

Cirurgião dentista

4

Clinico geral

8

Enfermeiro

9

Fisioterapeuta

5

Ginecologista

2

Medico de família

4

Nutricionista

1

Pediatra

1

Psicólogo

1

Outras ocupações

1

Total

38

Fonte: DATASUS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - Abril/2009.

Os Indicadores de Saúde Municipais para 2009 indicam que não há leitos do SUS no município
e a proporção de médicos e dentistas por mil habitantes é muito baixa, atingindo 1,04 e 0,62
respectivamente (DATASUS/SESA/IJNS, 2009).
Os profissionais de nível médio alocados no setor em 2008 representam um contingente de 53
pessoas, distribuídos em agentes comunitários (26), auxiliar de vigilância sanitária (11), técnico
de enfermagem (3), agente de saneamento (2), auxiliar administrativo (2), e técnico de higiene
dental (2).
Com 1 representação apenas estão as especialidades de atendente de enfermagem, auxiliar de
análises clínicas, outras ocupações de nível técnico, auxiliar em saúde e técnico em laboratório
(DATASUS - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 2008).

5.4.3.8.2.2 MORTALIDADE GERAL - BJN
Em relação aos dados de mortalidade, foram disponibilizados dados percentuais referentes ao
período de 2005, nos quais as doenças do aparelho circulatório, respiratório e neoplasias
aparecem como os maiores grupos de causa de morte na população adulta (Tabela 86).
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TABELA 86: Mortalidade por grupo de causas CID 10 - 2005 – BJN
Grupo de Causas

Menor 1

15 a 19

20 a 49

50 a 59

60 e mais

Total

I. Algumas doenças infecciosas e
parasitárias

-

-

9.5

22.2

2.0

7.8

II. Neoplasias (tumores)

-

-

14.3

11.1

18.4

15.6

IX. Doenças do aparelho circulatório

-

-

38.1

38.9

49.0

43.3

X. Doenças do aparelho respiratório

-

-

-

5.6

26.5

15.6

XVI. Algumas afec originadas no
período perinatal

100.0

-

-

-

-

1.1

XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade

-

100.0

23.8

5.6

-

7.8

Demais causas definidas

-

-

14.3

16.7

4.1

8.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total
Fonte: SIH/SUS.

De acordo com dados do SESA/IJNS, a taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos em
2008 foi de 11,24, contra 14,28 do estado, considerada uma taxa mediana, se consideramos o
IDH local.
5.4.3.8.2.3 MORBIDADE - BJN
Quanto à morbidade, os dados disponíveis também se referem ao ano de 2005, e permitem
verificar a distribuição percentual por grupos de causa/faixa etária. Destacam-se no grupo
infantil (0 a 5 anos) as afecções perinatais até 1 ano e problemas infecciosos e respiratórios
nos demais. Entre os adolescentes, doenças do sangue, aparelho digestivo e causas externas
são os principais agravos verificados no período. Entre os adultos, aparelho respiratório,
circulatório e trato digestivo representam os maiores índices de atendimento (Tabela 87).
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TABELA 87: Distribuição percentual das internações por grupo de causas e faixa etária – CID 10
- 2005 – BJN
Menor
1

1a4

5a9

10 a
14

15 a
19

20 a
49

50 a
64

60 e
mais

Total

16.7

40.0

25.0

5.0

11.1

3.0

7.9

8.7

9.0

II. Neoplasias (tumores)

4.2

2.0

4.2

5.0

5.6

5.2

2.4

3.1

3.2

III. Doenças sangue órgãos hemat e
transt imunitár

4.2

2.0

4.2

50.0

2.8

1.8

2.4

3.1

1.6

IV. Doenças endócrinas nutricionais e
metabólicas

4.2

4.0

4.2

5.0

2.8

2.7

3.2

6.7

3.0

V.
Transtornos
comportamentais

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

14.0

11.1

2.1

7.7

VI. Doenças do sistema nervoso

4.2

4.0

4.2

5.0

2.8

2.4

2.4

2.1

1.1

VII. Doenças do olho e anexos

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

2.4

2.4

3.1

1.5

VIII.Doenças do ouvido e da apófise
mastóide

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

1.8

2.4

2.1

0.1

IX. Doenças do aparelho circulatório

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

4.3

31.7

33.8

15.0

X. Doenças do aparelho respiratório

16.7

36.0

33.3

5.0

2.8

4.6

10.3

26.7

13.8

XI. Doenças do aparelho digestivo

4.2

6.0

4.2

15.0

8.3

24.9

13.5

6.7

15.2

XII. Doenças da pele e do tecido
subcutâneo

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

2.1

2.4

2.1

0.6

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec
conjuntivo

4.2

2.0

4.2

5.0

5.6

3.3

2.4

2.6

1.9

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

4.2

2.0

4.2

5.0

8.3

10.3

12.7

6.2

8.3

XV. Gravidez parto e puerpério

4.2

2.0

4.2

5.0

36.1

15.5

2.4

2.1

7.8

XVI. Algumas afec originadas no período
perinatal

62.5

2.0

4.2

5.0

2.8

1.8

2.4

2.1

1.9

XVII.Malf cong deformid e anomalias
cromossômicas

4.2

4.0

4.2

5.0

2.8

3.3

2.4

2.1

1.9

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e
laborat

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

1.8

2.4

2.1

0.4

XIX. Lesões enven e alg out conseq
causas externas

4.2

2.0

20.8

10.0

11.1

7.6

4.8

4.1

5.8

XX. Causas externas de morbidade e
mortalidade

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

1.8

2.4

2.1

0.1

XXI. Contatos com serviços de saúde

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

1.8

2.4

2.1

0.1

CID 10ª Revisão não disponível ou não
preenchido

4.2

2.0

4.2

5.0

2.8

1.8

2.4

2.1

0.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Grupo de Causas
I. Algumas
parasitárias

doenças

infecciosas

mentais

Total
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Fonte: SIH/SUS.

Em entrevista na Secretaria de Saúde, foi informado que até julho de 2009 ocorreram agravos
notificados. Destes, a dengue comparece com 40 casos comprovados, e a leptospirose com 20
casos (Pesquisa de campo, setembro 2010).
Foi informado também que o bairro mais afetado por problemas locais de saúde é o bairro
Silvana, em especial nas zonas de risco, e onde se encontram duas unidades da prefeitura.

5.4.3.8.2.4 PROGRAMAS DE SAÚDE - BJN
Os programas de saúde são realizados em conformidade/convênios com as diretrizes do
Ministério da Saúde e do governo estadual.
O governo estadual, em função das enchentes e do agravamento das notificações, executou
em 2009 o Programa de Vigilância e Controle da Leptospirose, com o objetivo de capacitar
técnicos municipais para o controle da doença. Foram realizadas capacitações de 784 pessoas
(agente comunitários, agentes ambientais, médicos, enfermeiros, médicos veterinário etc.) dos
municípios de Bom Jesus do Norte, Irupi, Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçui, Dores do Rio
Preto, São José do Calçado, Apiacá, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua e Ecoporanga.
Na pesquisa de campo, a Secretaria Municipal de Saúde, embora não disponibilizasse o
Relatório de Gestão 2009, repassou as seguintes informações sobre os programas em
andamento no município:
Programa Saúde da Mulher
Atua nos PSF com atenção para DST/AIDS, distribuição de preservativo, programa de gravidez
na adolescência, pré-natal e monitoramento de diarréias agudas em crianças.
Programa Vige - Água de Vigilância Ambiental
Compreende ações de monitoramento da água nos domicílios da cidade para evitar doenças
hídricas, consequência das inundações e da falta de saneamento básico.
Programa de Educação, Saúde e Desenvolvimento
Desenvolvido nas escolas locais, tem como público alvo os alunos, estendido a seus familiares.
SIRLAC
Cadastramento dos agentes comunitários que acompanham endemias nas localidades.
SISFAD
Banco de dados com o registro diário no campo dos agentes de endemias.
PESME
Programa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com profissionais de saúde
que visitam as escolas com palestras e informativos educativos relacionados à higiene bucal e
sexual, principalmente voltado para adolescentes.
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HIPERDIA - Programa de Hipertensão Arterial
Cadastramento e acompanhamento mensal com hipertensos e diabéticos em todos os bairros.
SIAB
Sistema de informação sobre a atenção básica, cadastro da família e de todas as doenças em
todas as idades.
SIVAM
Sistema de informação sobre vigilância alimentar e nutricional, cadastramento e
acompanhamento à família.
BOLSA FAMÍLIA
Todas as famílias são cadastradas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social com
acompanhamento dos agentes de saúde e das escolas (frequência). Conta com cerca de 617
famílias cadastradas.
Programa de Saúde Mental
Acompanhamento da população por especialistas na área de saúde mental pelo CAPS de Bom
Jesus do Itabapoana.
Programada de Controle da Tuberculose
Acompanhamento de vinte casos reconhecidos da doença, com orientação mensal e
distribuição de medicamentos.
Programa de Hanseníase
São realizadas palestras para identificação, prevenção e desenvolvimento de ações de
acompanhamento e distribuição de medicamentos.
Programa Saúde da Família - PSF
O PSF conta com quatro equipes de Saúde da Família no município, associadas à saúde bucal.
Com equipes distribuídas na zona rural, centro, bairro Silvana e bairro São João, conta com
9000 pessoas cadastradas dos 10.305 residentes estimados para 2009, o que corresponde a
87% de cobertura.
(Fonte: SIAB/ IBGE/IJSN)

5.4.3.8.3 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO DE VETORES E HOSPEDEIROS EM
DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS
A implantação de empreendimentos hidrelétricos, tanto durante sua fase de construção
quanto de operação, podem favorecer a proliferação de vetores de doenças. Dados da
literatura mostram que, devido ao aumento da lâmina d’água, os reservatórios podem ser um
diferencial para a proliferação de anofelinos, transmissor da malária, a exemplo dos
reservatórios de Itaipu (TEODORO et al., 1995 apud Tábada et al. 2008), Igarapava (TUBAKI et
al. 2004 Tábada et al. 2008) e Serra da Mesa (GUIMARÃES et al., 2004 Tábada et al. 2008). Por
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outro lado, ainda não existem comprovações do aumento da incidência de zoonoses no
entorno de reservatórios (NATURAE, 2008 apud Tábada et al. 2008).
O estudo realizado por Resende et al. (2009) analisou os efeitos da implantação da UHE Rosal
sobre anofelinos, planorbídeos e flebotomíneos, transmissores da malária, esquistossomose e
leishmaniose tegumentar, respectivamente. O estudo demonstrou que o registro de vetores e
na área de estudo revela seu potencial para transmissão destas doenças, no entanto,
concluíram que as alterações provocadas pela formação do lago, de porte relativamente
pequeno, e pelo fluxo de pessoas durante a construção, não foram suficientes para aumentar
significativamente o risco de ocorrência dessas endemias.
Durante a construção de empreendimentos hidrelétricos, o aporte de trabalhadores para a
área do empreendimento e consequente aumento da perturbação ambiental, da produção de
lixo e esgoto, pode favorecer o aumento da abundância de alguns vetores. No estudo de
Resende et al. (2009) foi verificada maior abundância de Biomphalaria tenagophila e
Biomphalaria glabrata (planorbídeos) na fase de construção quando comparada a fase de
operação da UHE Rosal. Este resultado pode estar associado à saída dos trabalhadores da área
e consequente redução do lixo e esgoto.
Espécies das famílias Calliphoridae, Sarcophagidae e Muscidae também podem ser associadas
à presença de lixo e matéria orgânica. Estão intimamente ligadas ao homem nos ambientes
urbanos e por isso são consideradas dentre as mais importantes sob o ponto de vista
epidemiológico. Espécies pertencentes às estas famílias foram registradas durante os
levantamentos realizados para o diagnóstico da fauna.
No entanto, a implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas no rio Itabapoana não parece
estar associada à proliferação de vetores ou aumento de casos de zoonoses na região. Os
dados relativos à transmissão de doenças por insetos no município de Bom Jesus do
Itabapoana (Ministério da Saúde – DATASUS) aponta que entre 2001 e 2009, houve 2.132
casos de doenças transmitidas por mosquitos, dentre os quais 1 caso confirmado de malária,
nenhum caso confirmado de febre amarela, 4 casos confirmados de leishmaniose e 2.127
notificações de dengue.
Os anos de maior incidência foram 2001, 2002, 2007 e 2010, nos quais o número de casos foi
maior que 350. Nos outros anos, os casos de doenças transmitidas por mosquitos variaram
entre 2 (2004) e 60 (2008). Destaca-se que estes numeram se referem basicamente a dengue
já que outras zoonoses apresentam número muito baixo de casos. Vale ressaltar que a
construção da UHE Rosal ocorreu nos aons de 1998 e 1999, entrando em operação neste
mesmo ano. Já as PCHs Pirapetiga e Pedra do Garrafão tiveram o pico de obra no ano de 2008
e os empreendimentos entraram em operação no segundo semestre de 2009.
Resende et al. (2009) verificou número reduzido de exemplares de Anopheles albitarsis e
também a ausência de outras espécies de importância na epidemiologia da malária na área da
UHE Rosal. Segundo os autores, estes resultados indicam que são limitadas as possibilidades
de instalação e propagação dos plasmódios humanos na área.
Dessa forma, espera-se baixa influência da PCH Bom Jesus sobre a proliferação de vetores,
tendo em vista a adoção de medidas durante a construção para redução da presença de lixo e
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dejetos, assim como focos de dengue. É necessário destacar ainda a reduzida área do
reservatório da PCH nesta análise.
Ressalta-se que atenção especial deve ser dada a não formação de criadouros de Aedes
aegypti, uma vez que os casos de dengue são numerosos e tem grande potencial
epidemiológico na região, assim como em todo estado do Rio de Janeiro.

5.4.3.9 LAZER, TURISMO E CULTURA
As atividades turísticas trazem diversos benefícios para a comunidade, tais como geração de
empregos, produção de bens e serviços e melhoria da qualidade de vida da população
residente, além de promover o desenvolvimento nos sistemas de transporte, comunicações e
outros aspectos da infraestrutura. Associada aos projetos de preservação do patrimônio e
projetos culturais ajuda, ainda, a custear a preservação dos sítios arqueológicos, e dos bairros
e edifícios históricos.
O turismo tem apresentado taxas de crescimento constantes e é considerado o maior dos
movimentos migratórios da história da humanidade. De acordo com o Conselho Mundial de
Viagens e Turismo (WTTC, 2007), atualmente, o setor do turismo representa cerca de 10% do
PIB mundial e cresce a uma taxa de 4,6% ao ano.
Levantamentos realizados pela Organização Mundial do Turismo (OMT, 2007) afirmam que em
2005 foram registrados 808 milhões de desembarques de turistas internacionais em todo o
mundo, um crescimento significativo, já que em 1950 eram 28 milhões. A OMT informa que
em 2005 os turistas internacionais gastaram US$ 682 bilhões.
Ao se incluir o transporte internacional de passageiros nesses gastos, o valor supera os US$
800 bilhões, o que representa 6% de crescimento das exportações mundiais de bens e serviços
turísticos.
No Brasil, o turismo segue a tendência global de crescimento, com uma média anual de
3,5%/ano. Os levantamentos da OMT (2007) apontam o Brasil como o 36º destino mais
visitado do mundo. Em 2005, o país atraiu mais de 5,4 milhões de turistas, um crescimento de
11,8% referente ao ano anterior.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o turismo possui interferência
sobre 52 setores da economia. Existe cerca de um milhão de empresas atuando no setor
turístico no país. Esta atuação chega a envolver mais de 10 milhões de postos de empregos
diretos ou indiretos. Atualmente, esta atividade constitui-se em um dos principais indutores de
crescimento econômico de grande parte das cidades litorâneas brasileiras, com destaque para
as cidades litorâneas do Nordeste e do Sudeste, em especial no Rio de Janeiro. Além da imensa
capacidade de geração de trabalho direto e indireto, o turismo também possui uma
importante vertente de distribuição de renda, já que muitas vezes transfere renda de regiões
mais desenvolvidas para regiões menos desenvolvidas.
A tendência do ecoturismo como contraponto ao turismo de massa propicia ao turista uma
experiência mais participativa com a cultura das localidades visitadas, e também a
possibilidade de criação de alternativas econômicas sustentáveis, especialmente para
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comunidades remotas. A organização de uma infraestrutura e de mão-de-obra capacitada para
o segmento do ecoturismo, em nível competitivo internacionalmente, depende da execução
de várias metas, muitas já definidas na Política Nacional de Ecoturismo.
Alguns pólos ecoturísticos do Brasil já estão avançando nessa organização, mas dependem
fundamentalmente do apoio e da participação dos gestores locais, comunitários,
governamentais e privados, para firmarem essas novas bases de um turismo responsável e
sustentável ambiental, cultural e economicamente.
O Plano Plurianual 2008-2011 do Governo do Estado do Rio de Janeiro – PPA vigora sob a
forma da Lei nº 5.181, de 2 de janeiro de 2008, e estabelece algumas estratégias relevantes
para o turismo: a reconquista da segurança pública e da cidadania, a articulação e a promoção
de investimentos (também para fortalecer o setor), e a sustentabilidade ambiental. Um
projeto estratégico a cargo da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer – SETE é o Rio
de Braços Abertos, que tem por objetivos melhorar a qualidade da infraestrutura ao turista e
aumentar o número de turistas, sua permanência média e seus gastos no Estado. Ele
estabelece como metas aumentar em 35% o número de visitantes que aqui chegam até 2010,
e em 10% o tempo de permanência média do turista nos hotéis. Também objetiva acrescer o
número de unidades habitacionais de hospedagem e de pessoas empregadas no setor.
5.4.3.9.1 ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO
O território do Estado do Rio de Janeiro é dividido em treze zonas turísticas, visando
incrementar a ação promocional e facilitar a implantação das estratégias programadas para
cada uma. Segundo a classificação da Secretaria Estadual de Turismo, Bom Jesus do
Itabapoana está inserido na Região Turística Noroeste das Águas, que possui 5.373,5 km² e
abrange treze municípios.
O rio Paraíba do Sul atravessa a região, e forma em seu curso grande quantidade de ilhas, além
dos rios Pomba, Muriaé e Itabapoana. A região apresenta potencialidades centradas no
ecoturismo, no turismo rural, no turismo religioso e na prática da pesca esportiva.
No Estado do Espírito Santo, no início de 2006, a SEDETUR - Secretaria Estadual de Turismo
avaliou e ampliou o Plano de Desenvolvimento do Turismo, voltado para 2025, em
consonância com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Estado.
Para efeito do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, o Espírito Santo foi dividido
em dez regiões. Segundo a classificação da SETUR-ES, Bom Jesus do Norte pertence à Região
Sul, ao lado de Apiacá, Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul e Cachoeiro do Itapemirim.

5.4.3.9.2 ATRATIVOS TURÍSTICOS
Entende-se por atrativo turístico o local que tenha a capacidade de atrair visitantes, com
estrutura de hospedagem, alimentação, transportes acessíveis, saneamento básico adequado,
entre outros. Os planos nacionais da PRODETUR incorporam em seus investimentos verbas
destinadas à infraestrutura básica dos municípios pólo atratores.
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5.4.3.9.2.1 BOM JESUS DO ITABAPOANA
Analisando os resultados dos estudos realizados sobre o município de Bom Jesus do
Itabapoana, este apresenta potencial de exploração turística nos segmentos de turismo rural e
turismo cultural histórico.

FIGURA 11: Casarão em Pirapetinga. Autor: Andre Alvim.
Encontra-se a presença de patrimônio imaterial, como as tradições de folguedos e
manifestações tradicionais como quadrilha, folia de reis, caxambu, mineiro pau e boi
pintadinho.
A Prefeitura do Município de Bom Jesus do Itabapoana, através de sua Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura, vem trabalhando no sentido de desenvolver a atividade turística, que
abrange a oferta de serviços, equipamentos e produtos, viabilizando a promoção do município
e o aporte econômico desta atividade às finanças locais.
Para a recepção de turistas existe um posto de informações com geração e distribuição de
material informativo e um portal virtual institucional que descreve as várias atividades e
atrativos do município.
Dentre os principais atrativos naturais, culturais e históricos presentes no município de Bom
Jesus do Itabapoana, podem ser destacados os abaixo relacionados:

Cachoeira da Fumaça
O acesso à cachoeira é feito pela Rodovia Bom Jesus/Calheiros, a partir da sede municipal. Da
fazenda Boa Vista pode-se contemplar a cachoeira cujas águas em sua queda formam poeira
de água, característica que deu origem ao nome do atrativo (Figura 12).
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FIGURA 12: Cachoeira da Fumaça. Autoria: Leandro Raposo (in Google Earth).
Cachoeira de Rosal
Esta cachoeira é a mais volumosa queda d’água do município, possuindo 2 saltos e medindo
aproximadamente 80 metros de altura. É circundada pela Serra do Bálsamo (RJ) e pela Serra
do Cachoeirão (ES). A vegetação local é basicamente constituída de gramíneas e árvores de
pequeno e médio porte. Propícia para banhos, suas águas são claras e frias durante todo ano,
modificando sua tonalidade em épocas de chuva, quando se tornam turvas e mais intensas.
Com a PCH Rosal, passou a ocorrer diminuição do fluxo das águas, segundo moradores
entrevistados em setembro de 2010, durante pesquisa de campo.
Cachoeira do Inferno
Na rodovia RJ-230 Bom Jesus-Calheiros, a 12 km do centro, encontra-se a Cachoeira do
Inferno. Formada por um grande salto e águas claras, que se tornam turvas e barrentas em
época de chuvas, mantendo-se frias durante todo o ano. As águas precipitam-se de grande
altura, correm por baixo das rochas, saindo novamente no leito do rio. Caracteriza-se pelo fato
de junto a ela estar instalada a Usina Franca Amaral.
Vale do Itabapoana
O Vale do Itabapoana, formado ao longo do rio Itabapoana, serve de marco divisório entre os
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na área que corresponde à cidade de Bom Jesus de
Itabapoana, uma estrada segue ao longo do rio passando pela cidade em direção ao distrito de
Rosal, e do seu lado direito podem ser vistos o rio e o vale. São paisagens de montanhas,
corredeiras, cachoeiras e vales de grande beleza. Durante cerca de 40km o visitante pode
apreciar também fazendas - algumas do início do século - tornando o caminho ponto de
turismo histórico.
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Distrito de Rosal
O Distrito de Rosal fica a 40 km da sede, seguindo ao norte o curso do rio Itabapoana. É uma
pequena vila, com casas do final do século XIX e do início deste século, compondo um conjunto
bem conservado (Figura 13 e Figura 14).

FIGURA 13: Rosal. Autoria: Massad (in Google Earth).

FIGURA 14: Residências em Rosal. Autoria: Leandro Raposo (in Google Earth).

Morro do Calvário
No Morro do Calvário encontra-se uma pequena capela, implantada em seu cume,
denominada Capela de Fátima, que apesar de não ser tombada é considerada um monumento
histórico-religioso, datada de 1899. Do alto do atrativo tem-se uma excelente visão
panorâmica da cidade do Bom Jesus do Itabapoana.
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Lago da Cidade
De formato arredondado, circundando por um calçadão e medindo aproximadamente 700
metros, serve como pista de caminhadas e aulas de educação física. É contornado por
coqueiros e vegetação basicamente constituída por gramíneas. Vários painéis ao seu redor
informam aos usuários as formas corretas de caminhar e efetuar exercícios físicos. O atrativo é
visitado diariamente por grande número de adultos e crianças, uma vez que são criados ali
grandes peixes. São proibidos o banho e a pesca, podendo apenas dar alimentos aos peixes
(Fonte: www.brasilchannel.com.br).

FIGURA 15: Lago na entrada da cidade. Fonte: Maron/Panoramio (www.panoramio.com).

Igreja Matriz Senhor Bom Jesus do Itabapoana
A Igreja Matriz Senhor Bom Jesus do Itabapoana pode ser incluída entre os monumentos
artísticos da cidade. Seu início data de 1875, e seu término se deu em 1880. Por volta de 1931,
a Igreja Matriz sofreu remodelação em uma de suas torres, atingindo 22 metros e conservada
até hoje. Além da torre, é também ressaltado o trabalho artístico de suas portas principais. A
Igreja é toda decorada internamente com temas do Novo Testamento. No altar, cenas da
transfiguração; no teto, a Via Sacra. As paredes são pintadas e decoradas com cenas do Antigo
e Novo Testamento (Figura 16).
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FIGURA 16: Igreja Matriz Senhor Bom Jesus do Itabapoana (vista externa e interna). Fonte:
www.bji.gov.br

O município conta ainda com clubes esportivos, um parque aquático na zona rural, praças, e
um equipamento para teatro e dois para cinema, que remontam a meados do século passado:
Cine Teatro Monte Líbano (1950), Cine Rosal (1953), e o Cine Teatro Santa Maria, que é
propriedade da Usina Santa Maria S/A (1938).
A hotelaria no município é limitada. Conta com três hotéis (Big Hotel, Itavale Hotel, Hotel e
Restaurante Pitucão) que atendem aos segmentos de negócios, viajantes e turistas. Além da
precariedade dos serviços e equipamentos hoteleiros da sede do município, foi informado em
levantamento junto à Secretaria Municipal de Turismo que os mesmos têm uso – pensão para
hospedagem dos funcionários das empresas que administram as hidrelétricas que foram ou
estão sendo construídas na região (Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2010).
Fora da sede existem algumas iniciativas de hospedagem, como pousadas pequenas de
estrutura limitada, como o Sítio Pousada do PC (Fonte: www.pousadasitiodopc.com.br).
O município conta ainda com clubes esportivos, um parque aquático na zona rural, praças, e
um equipamento para teatro e dois para cinema, que remontam a meados do século passado:
Cine Teatro Monte Líbano (1950), Cine Rosal (1953), e o Cine Teatro Santa Maria, que é
propriedade da Usina Santa Maria S/A (1938).
5.4.3.9.2.1.1

LAZER, CULTURA E FESTAS

Em relação aos festejos no município de Bom Jesus do Itabapoana, os mais típicos, que
caracterizam a cidade, são representados pela Festa de Santo Antônio no Distrito de Calheiros,
o BomJê Folia (carnaval fora de época), Festa da Coroa do Divino que ocorre em agosto e já
está em sua 53ª edição, o Festival do Chorinho e Sanfona de Rosal, a Festa da Consciência
Negra de Rosal, e, principalmente, o Encontro Regional de Folia de Reis em dezembro (BOM
JESUS DO ITABAPOANA, 2010).
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- Festa de Santo Antônio
A festa do padroeiro de Calheiros, Santo Antônio, é realizada entre os dias 1 e 13 de junho,
com atividades religiosas e não-religiosas. A trezena de Santo Antônio começa com a
passagem da imagem do santo nas casas dos frequentadores da igreja e com a realização
diárias de missa na igreja Matriz e termina no dia 13 com a procissão pelas ruas dos distritos.
Os eventos não-religiosos começam após a procissão com o tradicional desfile escolar
organizado pela Escola Municipal Coronel Luiz Vieira (FIGURA 17) e segue com shows,
brincadeiras e barraquinhas com comidas típicas da região.

FIGURA 17: Festa de Calheiros. Fonte: http://jornalreporter.com.br/
Como na área da AID da PCH Bom Jesus só existe essa manifestação cultural, os moradores da
região frequentam as festas tradicionais dos distritos vizinhos, como o Festival de Chorinho de
Rosal, ou vão às festas na sede do município, como a tradicional Festa da Coroa do Divino.
- Festa da Coroa do Divino
Desde os primeiros tempos da colonização, a Igreja esteve sempre à frente de outras
festividades populares, além das festividades religiosas. Assim foi que a Festa do Divino
Espírito Santo ensejou festividades outras além das religiosas: quermesses, leilões,
barraquinhas de venda de novidades ou de especialidades do local.
Em 1897, D. Francisco do Rego Maia, Bispo Diocesano, nomeia para Vigário Geral de Bom Jesus
o Revmo. Sr. Pe. Antonio Francisco de Mello e lhe dá posse na Paróquia em 1899. Encontrando
a devoção e a Festa, ficou surpreso por encontrá-la igual à que era celebrada em sua terra
natal, e procurou conservá-la e incentivá-la.
Mudou apenas a época da sua realização para o mês de agosto, por várias ciscustãncias, entre
elas por já estarem terminadas as colheitas do café. Assim, a Festa da Coroa e do Cetro do
Divino, ou Festa do Divino, ganhou mais o nome de Festa de Agosto.
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O Padre Mello acrescentou aos rituais da Festa o hino Pomba Alva, de autoria do Padre
Delgado, da Ilha de São Miguel, Portugal - belíssima composição sacra em honra do Divino
Espírito Santo. Nas procissões, a Banda de Música o executava enquanto os fiéis cantavam.
(Fonte: http://www.portaldodivino.com/nobrasil/bom_jesus_do_itabapoana.htm)

FIGURA 18: Festa do padroeiro Senhor Bom Jesus e da Coroa do Divino – Paróquia Senhor Bom
Jesus/Diocese de Campos “1862 – 2012″. Fonte: Bom Jê Notícias (http://bomjenoticias.com.br)

- Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal
O primeiro festival do Chorinho e da Sanfona de Rosal ocorreu nos dias 23 e 24 de julho de
2011 (Figura 19). De acordo com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, o festival
é a união perfeita entre a cultura do choro e da sanfona, em um vilarejo ainda preservado em
sua maioria, cercado de pequenas localidades e distritos encantadores, casarios antigos,
capelas e igrejas por toda parte, cachoeiras e belas paisagens naturais.
O Distrito de Rosal é uma pequena vila, com casas do final do século 19 e do início deste
século. São construções graciosas, coloridas que compõem um conjunto harmonioso e bem
conservado.Consta que o nome Rosal vem dos canteiros de rosas que há muito tempo eram
plantadas nesse distrito. Ainda hoje sua graciosa praça, com coreto e igrejinha possui lindos
jardins floridos. É um local ideal para visitar e relaxar, aproveitando o ritmo calmo e o
refrescante clima local (Fonte: http://outrarevista.com/2011/07/festival-do-chorinho-e-dasanfona-rosal/)
O Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal é também um resgate de valores culturais e
historicos, um importante fator de geração de renda, e o início de um grande projeto
turístico para todo o município de Bom Jesus do Itabapoana (Fonte:
http://www.folhadeitalva.com.br)
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FIGURA 19: Planfleto com a programação do primeiro Festival do Chorinho e Sanfona de Rosal,
em 2011 (Fonte: http://outrarevista.com/) .
A hotelaria no município é limitada. Conta com três hotéis (Big Hotel, Itavale Hotel, Hotel e
Restaurante Pitucão) que atendem aos segmentos de negócios, viajantes e turistas. Além da
precariedade dos serviços e equipamentos hoteleiros da sede do município, foi informado em
levantamento junto à Secretaria Municipal de Turismo que os mesmos têm uso – pensão para
hospedagem dos funcionários das empresas que administram as hidrelétricas que foram ou
estão sendo construídas na região (Fonte: Pesquisa de campo, outubro de 2010).
Fora da sede existem algumas iniciativas de hospedagem, como pousadas pequenas de
estrutura limitada, como o Sítio Pousada do PC (Fonte: www.pousadasitiodopc.com.br).

5.4.3.9.2.2 BOM JESUS DO NORTE
O setor de turismo no município não está formalmente incluído em nenhuma Secretaria
Municipal, estando as atividades próprias ao seu desenvolvimento sob a responsabilidade das
Secretarias Municipais de Ação Social e de Educação. Não conta ainda com uma política de
planejamento turístico-cultural, ficando a cargo das duas Secretarias organizarem os eventos
culturais no município.
Dentre os recursos naturais, históricos, culturais, áreas de lazer e Instalações desportivas de
Bom Jesus do Norte, citados como importantes pelos entrevistados da prefeitura local,
destacam-se:
Morro da Torre
Fica a 5 Km da sede, na Estrada Bom Jesus do Norte / São José do Calçado. Possui uma rampa
para vôos de asa delta, hoje desativada e em péssimas condições de acesso. No local pode-se
apreciar a vista de todo o município de Bom Jesus do Norte.
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FIGURA 20: Morro da Torrefonte. Fonte: www.guiadecachoeiras.com.br

Cachoeira do Inferno
Esta Cachoeira está próxima da antiga Usina Mangaravite, no caminho da Ilha do Vicente, onde
se segue trilha durante aproximadamente 15 minutos até a cachoeira, numa área de difícil
acesso.

FIGURA 21: Cachoeira do Inferno. Fonte: www.guiadecachoeiras.com.br
Matriz São Geraldo Magela
Situada na Praça São Geraldo, no centro do município, necessita-se de autorização do pároco
para visitar seu interior. A Igreja possui em suas proximidades restaurantes, lanchonetes e
praças.
Na praça são Geraldo encontra-se também a estátua de São Geraldo, o Padroeiro de Bom
Jesus de Norte.
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FIGURA 22: Praça de São Geraldo com Igreja de São Geraldo. Fonte: Inventário Turístico de
Bom Jesus do Norte.
Praça Astolpho Lobo e Praça Cristiano Dias Lopes
Localizadas no centro, oferecem áreas de lazer e banheiros. A Praça Cristiano Dias Lopes conta
com quadras de esportes, área de lazer e raia de malha (Figura 23).

FIGURA 23: Praça Cristiano Dias Lopes.
Estádio de Futebol Carlos Firmo
Fundado em 1914, tem capacidade para aproximadamente 3.000 pessoas. O Estádio recebe
times locais e das regiões próximas em épocas de campeonatos regionais. É de propriedade do
Clube Ordem e Progresso, que “recebe atletas de todos os níveis sociais e, além do futebol,
ensinam a criança a ter responsabilidade, a praticar esporte. Além de fornecer alimentação aos
atletas, a diretoria do Progresso está em fase de implantação de aulas de reforço escolar para
atletas que não estão indo bem em suas escolas” (Fonte: JANC BLOG spot). No terreno doado
por Carlos Firmo, hoje tem um estádio e um ginásio de esportes.
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FIGURA 24: Estádio Carlos Firmo. Fonte: blog.ordemeprogressofc.com.br
5.4.3.9.2.2.1

LAZER, CULTURA E FESTAS

Como atrativo cultural destaca-se o trabalho do artesão mais conhecido da região - Antônio
Francisco de Paula (Toninho Tupy) que confecciona bonecos gigantes com papel reciclado
desde 1957. Os bonecos são utilizados na Folia de Reis e no carnaval local.
Em relação aos usos tradicionais e populares, o município possui cerca de quatro grupos de
Folia de Reis (Figura 25). Porém, a formação destes grupos não é definida, sendo formados
sempre que há necessidade de apresentação. Os pratos tradicionais são o feijão tropeiro, o
doce de mamão e o doce de abóbora.

FIGURA 25: Folia de Reis. Autoria: Dário Dias/PMCI in http://www.viaes.com.br/abstractdatas/
A festa mais concorrida é a Festa de São Geraldo, na última semana de abril, que ocorre
juntamente com a Festa de Emancipação do Município, e reúne as duas principais culturas da
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região: o café e o leite, com barracas e torneios na Praça São Geraldo. Os rodeios, que
acontecem o ano todo, são organizados por proprietários rurais.
Não há acomodações no município. Conta apenas com um hotel — Hotel São Geraldo, no
centro, e o total de leitos são de 61 unidades, com três camas extras. Na divulgação das festas
como o Carnaval de Bom Jê, que reúne os dois municípios, os hotéis indicados são os de Bom
Jesus do Itabapoana.

5.4.3.10 POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICONAIS
O Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs), conceitua as
comunidades e povos tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais. Possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam
territórios tradicionais, além de recursos naturais, como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Para tanto, se utilizam de conhecimentos,
inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Assim, são consideradas
comunidades tradicionais os povos indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas, ciganos,
povos de terreiro, dentre outras.
As informações relativas a esse tema foram buscadas no banco de dados disponível nos sites
dos respectivos órgãos relacionados, FUNAI (Fundação Nacional do Índio) para as populações
indígenas, e o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e a Fundação
Palmares para as comunidades quilombolas, corroboradas com as informações levantadas em
pesquisa de campo.
Para obter a certificação de cada um desses órgãos sobre a existência ou não dessas
comunidades na região afetada pelo empreendimento, foram enviados ofícios a cada um deles
com essa solicitação. As respectivas respostas seguem em anexo (ANEXOS 15, 16 e 17).
5.4.3.10.1 POPULAÇÕES INDÍGENAS
Os dados oficiais disponibilizados pelo IBGE não se apresentam por área escolhida, mostram
apenas a população dos municípios que contém as maiores populações indígenas no país
(Tabela 88 e 89). De acordo com esses dados, Bom Jesus do Itabapoana não está entre os
municípios com as maiores populações indígenas do Estado do Rio de Janeiro, e Bom Jesus do
Norte não está entre esses municípios do Estado do Espírito Santo.
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TABELA 88: Municípios com as maiores populações indígenas do país, no Estado do Rio de
Janeiro, por situação de domicílio, em 2010.
Total

Urbano

Rural

Município

POP

Município

POP

Município

POP

Rio de Janeiro

6.764

Rio de Janeiro

6.764

Angra dos Reis

308

São Gonçalo

906

São Gonçalo

906

Paraty

186

Duque de Caxias

865

Duque de Caxias

860

Cabo Frio

36

Nova Iguaçu

747

Nova Iguaçu

738

Seropédica

24

Niterói

655

Niterói

655

Rio das Ostras

15

Angra dos Reis

501

São João de Meriti

408

Magé

12

São João de Meriti

408

316

Rio Bonito

11

Belford Roxo

316

Belford Roxo
Campos dos
Goytacazes

297

Nova Friburgo

10

Teresópolis

10

Valença

10

Campos dos
302
Cabo Frio
230
Goytacazes
Cabo Frio
266
Magé
228
Fonte: © 2012 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

TABELA 89: Municípios com as maiores populações indígenas do país, no Estado do Espírito
Santo, por situação de domicílio, em 2010.
Total

Urbano

Rural

Município

POP

Município

POP

Município

POP

Aracruz

3.040

Serra

1.209

Aracruz

2.419

Serra

1.212

Vila Velha

1.006

São Mateus

39

Vila Velha

1.010

Vitória

997

Linhares

27

Vitória

997

Aracruz

621

Jaguaré

21

Cariacica

596

Cariacica

593

Anchieta

19

Linhares

303

Linhares

276

Brejetuba

18

Guarapari

244

Guarapari

242

Castelo

14

Cachoeiro de Itapemirim

176

Cachoeiro de Itapemirim

164

Rio Bananal

14

São Mateus

141

Viana

103

Montanha

13

Cachoeiro de Itapemirim

12

Anchieta
120
São Mateus
102
Fonte: © 2012 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

5.4.3.10.2 QUILOMBOLAS
De acordo com a lista dos quilombos cadastrados em cada estado, disponibilizada pela
Fundação Palmares, existem 26 comunidades quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, e 29 no
Estado do Espírito Santo (Tabela 90 e Tabela 91). Dentre estas, não existe nenhuma nos
municípios de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e no município de Bom Jesus do Norte (ES).
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TABELA 90: Comunidades quilombolas existentes no Estado do Rio de Janeiro.
Estado

Município

Código do IBGE

Comunidade

Data de Publicação

RJ

Cabo Frio

3300704

Preto Forro

10/12/2004

RJ

Rio de Janeiro

3304557

Família Pinto (Sacopã)

10/12/2004

RJ

São Pedro da Aldeia

3305208

Caveira / Botafogo

10/12/2004

RJ

Campos dos Goytacazes

3301009

Aleluia

30/09/2005

RJ

Campos dos Goytacazes

3301009

Batatal

30/09/2005

RJ

Campos dos Goytacazes

3301009

Cambucá

30/09/2005

RJ

Campos dos Goytacazes

3301009

Conceição de Imbé

30/09/2005

RJ

Armação dos Búzios

3300233

Rasa*

09/11/2005

RJ

Rio de Janeiro

3304557

Pedra do Sal*

20/01/2006

RJ

Cabo Frio

3300704

Botafogo*

24/03/2006

RJ

Mangaratiba

3302601

Ilha de Marambaia*

25/04/2006

RJ

Araruama

3300209

Sobara

28/07/2006

RJ

Quissamã

3304151

Machadinha

13/12/2006

RJ

Valença

3306107

São José da Serra

13/12/2006

RJ

Magé

3302502

Maria Conga

16/05/2007

RJ

Quatis

3304128

Santana

05/03/2008

RJ

Parati

3303807

Cabral

09/12/2008

RJ

Natividade

3303104

Cruzeirinho

19/11/2009

RJ

São Fidélis

3304805

São Benedito

19/11/2009

RJ

Rio Claro

3304409

Alto da Serra

04/11/2010

RJ

São Francisco de Itabapoana

3304755

Deserto Feliz

27/12/2010

RJ

Petropólis

3303906

Tapera

11/05/2011

RJ

Cabo Frio

3300704

Maria Joaquina

17/06/2011

RJ

Cabo Frio

3300704

Maria Romana

04/10/2011

RJ

Angra dos Reis

3300100

Santa Rita Bracui

22/12/2011

RJ

Armação dos Búzios

3300233

Bahia Formosa

22/12/2011

Total:
Fonte: site oficial da Fundação Palmares, acessado em 14/09/2012.
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TABELA 91: Comunidades quilombolas existentes no Estado do Espírito Santo.
Estado

Município

Código do
IBGE

Comunidade

Data de
Publicação

ES

Conceição da Barra

3201605

ES

Presidente Kennedy

3204302

Angelim (Angelim I, Angelim II,
Angelim III, Angelim Disa e
Córrego do Macuco)*
Boa Esperança e Cacimbinha

ES

Cachoeiro do Itapemirim

3201209

Monte Alegre

12/09/2005

ES

Conceição da Barra

3201605

Linharinho*

30/09/2005

ES

Santa Leopoldina

3204500

30/09/2005

ES

São Mateus

3204906

ES

Conceição da Barra

3201605

Retiro*
São Jorge (Morro das Araras, Vala
Grande, Sâo Jorge, Córrego do
Sapato I e Córrego do Sapato II)
São Domingos*

ES

São Mateus

3204906

São Jorge

25/04/2006

ES

Ibiraçú

3202504

São Pedro

12/05/2006

ES

São Mateus

3204906

São Cristóvão*

28/07/2006

ES

São Mateus

3204906

Serraria*

28/07/2006

ES

Conceição da Barra

3201605

Córrego do Sertão**

13/12/2006

ES

Conceição da Barra

3201605

Córrego Santa Izabel**

13/12/2006

ES

Conceição da Barra

3201605

Coxi

13/12/2006

ES

Conceição da Barra

3201605

Dona Guilhermina

13/12/2006

ES

Conceição da Barra

3201605

Roda d'Água*

13/12/2006

ES

Conceição da Barra

3201605

Santana**

13/12/2006

ES

Conceição da Barra

3201605

Santaninha**

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

Beira-Rio Arual**

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

Cacimba**

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

Chiado**

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

Córrego Seco**

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

Dilô Barbosa**

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

Mata Sede**

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

Nova Vista **

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

Palmito**

13/12/2006

ES

São Mateus

3204906

São Domingos de Itauninhas**

13/12/2006

ES

Itapemirim

3202801

Graúna

27/12/2010

ES
Total:

Vargem Alta

3205036

Pedra Branca

27/12/2010

10/12/2004
23/08/2005

30/09/2005
06/12/2005

29

Fonte: site oficial da Fundação Palmares, acessado em 14/09/2012.
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5.4.3.10.3 OUTROS GRUPOS
Com base nos dados coletados e as observações feitas durante as pesquisas de campo, foi
identificada na Área de Influência Indireta (AII) uma comunidade ribeirinha de pescadores, a
comunidade Limeira. Esta se encontra descrita no item “5.4.7 Estudo sobre Recursos
Pesqueiros”.
Não foram identificadas comunidades ciganas ou povos de terreiro na AII.

5.4.4 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA
Foi considerada como área de influência direta (AID) a localidade denominada Macário de
Baixo, situada no bairro São João, pertencente ao município capixaba de Bom Jesus do Norte, a
cerca de 4 km e meio da futura barragem, por onde passa uma via de acesso a PCH (conhecida
como Rua Macário Francisco de Azevedo). Por esta via de acesso circularão veículos e
maquinários necessários à implantação do empreendimento.
Neste perímetro, as propriedades rurais localizadas entre a localidade de Macário e o local do
empreendimento também foram consideradas como AID, bem como as propriedades rurais
localizadas ao redor do empreendimento, situadas no município de Bom Jesus do Itabapoana.
A AID está representada no Mapa da Área de Influência Direta – Socioeconomia.
Cabe ressaltar que não haverá necessidade de realocação de equipamentos ou infraestrutura
para a implantação da PCH Bom Jesus, conforme explicitado no Volume I do presente estudo,
no item “Descrição do empreendimento”.

5.4.4.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
O território de Macário de Baixo originou-se de uma fazenda chamada Boa Esperança,
adquirida por Macário Francisco Azevedo. Os filhos dividiram a fazenda como herança, e
começaram a construir e parcelar o terreno para venda.
A localidade de Macário de Baixo é considerada área rural de Bom Jesus do Norte, segundo
entrevista realizada com um representante da Câmara de Vereadores que é residente e atua
na localidade. Os proprietários das casas não possuem escritura. O vereador conseguiu junto à
Câmara a regularização das ruas colocando nomes e números nas casas.
A rua principal de Macário de Baixo (Rua Macário Francisco Azevedo) é pavimentada. É uma
região pobre, mas que está crescendo em termos habitacionais por oferecer moradias de
baixo custo. Segundo informações de campo, está em curso um projeto que transformaria as
localidades Macário de Baixo e Macário de Cima em um bairro.
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FIGURA 26: Localidade de Macário de Baixo. Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2010.
5.4.4.2

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Na zona rural de Bom Jesus do Norte existe um areal, cujo proprietário (Amilton Dutra Leal)
tem registro no DNPM (Processo DNPM 896459/2008) e no órgão ambiental do Espírito Santo
(IEMA-45206848), com CNPJ 31575863/001-10.
O proprietário não foi encontrado para informar sobre a produção do areal.

FIGURA 27: Placa mostrando o registro do areal existente na região. Fonte: Pesquisa de
campo, novembro de 2010.
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5.4.4.3 POPULAÇÃO
A população estimada de Macário de Baixo é de cerca de 80 famílias, totalizando em média
cerca de 240 pessoas. Esta área, embora considerada zona rural, não apresenta tipologia
característica. As unidades são recentes por serem de ocupação em loteamento.
A população da AID na zona rural de Bom Jesus do Norte/ES, entre Macário e o
empreendimento, é composta por seis propriedades, nas quais residem os proprietários e suas
famílias.
Na parcela da AID situada em Bom Jesus do Itabapoana/RJ residem três famílias, com cerca de
14 pessoas.

5.4.4.4 INFRAESTRUTURA
5.4.4.4.1 SAÚDE
Na localidade de Macário não há equipamento de saúde. O posto de saúde usado pela
população encontra-se no bairro São João, próximo, localizado na Rua Pedro Casimiro de
Campos nº 70, em Bom Jesus do Norte.
Uma agente de saúde é responsável por visitar as famílias de Macário de Baixo e de Cima e
relatou que o maior problema da região é hipertensão.
Os casos de maior gravidade são encaminhados para o hospital na sede do município de Bom
Jesus do Itabapoana.
5.4.4.4.2 COMUNICAÇÃO
De acordo com a as entrevistas realizadas em setembro de 2010, a veiculação de informações
na localidade é feita por conversas com vizinhos, televisão e rádio, sendo a estação mais
ouvida a 103 Itaperuna FM.
As notícias e orientações da prefeitura são divulgadas por cartazes e/ou repassadas pelo
vereador Marcos da Silva Bernardes, que foi o responsável pelo processo em curso de
regularização fundiária e por benfeitorias na região, como legalização de ruas e planejamento
urbano da localidade de Macário de Baixo.
Os jornais regionais como Jornal Progresso e Norte Fluminense, ao lado dos de circulação
estadual como o Globo, o Dia e EXTRA, foram citados como os mais lidos pelos moradores.
5.4.4.4.3 SEGURANÇA PÚBLICA
No local não há delegacia nem posto de atendimento da Polícia Militar.
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5.4.4.4.4 EDUCAÇÃO
Não há escolas na localidade, e nas entrevistas foram citadas como a rede escolar utilizada
pelos moradores diversas escolas mais próximas, localizadas tanto em Bom Jesus do Norte
quanto em Bom Jesus do Itabapoana.
Não foi possível obter dados junto à Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus do Norte
sobre os moradores/alunos da região de estudo.
5.4.4.4.5 SANEAMENTO BÁSICO
As casas localizadas na beira do rio despejam o esgoto diretamente no mesmo, e as demais
propriedades contam com uma rede de esgoto geral, porém sua destinação final também é o
rio Itabapoana. O abastecimento de água é feito pela rede geral.
5.4.4.4.6 TRANSPORTES
Em pesquisa de campo, verificou-se que há carência de rede de transporte para os moradores
da localidade. O único transporte é o escolar, feito por kombis da prefeitura de Bom Jesus do
Norte.
Para se deslocarem, os moradores, em sua maioria, andam a pé ou de bicicleta, e para terem
acesso ao transporte coletivo têm que andar do loteamento de Macário até a Avenida Maria
Ignês de Carvalho, onde trafegam os ônibus que ligam Bom Jesus do Norte a Bom Jesus do
Itabapoana e São José do Calçado. Para os moradores da zona rural da AID, este deslocamento
leva cerca de 40 minutos a pé.

5.4.4.4.7 ASSOCIATIVISMO
A Associação de Moradores responsável pela localidade de Macário e pela zona rural é a
Associação de Moradores do Bairro São João. Esta entidade não conta com sede própria,
funcionando na residência da presidente Vera Lucia Rodrigues de Oliveira, localizada na Rua
Carlos Thebalde 49.
A Associação não desenvolve nenhuma atividade em Macário de Baixo, nem na zona rural.

5.4.4.5 LAZER
Na localidade não existem praças ou igrejas. Foi identificada na zona rural, na Ilha do Vitor, no
rio Itabapoana, uma casa de festas e eventos, que estava desativada e em 2010 recomeçou as
atividades.
Em Macário existe apenas um estabelecimento comercial, o bar do Vovô, que foi inaugurado
em dezembro de 2010.
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FIGURA 28: Bar do Vovô. Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2010.

5.4.4.6 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO ENTORNO DA PCH BOM JESUS
Em setembro de 2010, foram entrevistados moradores de 15 domicílios da localidade de
Macário de Baixo e da zona rural, distando até 4 km dos equipamentos da PCH Bom Jesus.
Foram aplicados questionários (ANEXO 1) e/ou realizadas entrevistas orais com respostas
múltiplas.
Privilegiou-se os chefes de família nas questões levantadas, porém nos indicadores tempo de
moradia, grau de escolaridade, local de nascimento, grau de instrução e atividade principal, as
informações obtidas referiram-se a todos os moradores do domicílio visitado.
5.4.4.6.1 Relação com a propriedade/motivação e tempo de moradia/local de origem
Do conjunto dos entrevistados, 75% declararam-se proprietários dos imóveis onde residem. Os
demais eram inquilinos.
Apenas um entrevistado indicou ter outro imóvel, situado na zona rural de São José dos
Calçados.
Quanto ao tempo de moradia, 33% afirmaram sempre morar na residência, 47% moram entre
5 e 10 anos e 20% entre 10 e 20 anos.
Os motivos para morarem no local estão concentrados entre o nascimento no local (33%) e o
baixo preço das terras (47%). Os demais (20%) estão distribuídos entre motivos de família,
saúde e trabalho. O sossego, o custo barato e a tranquilidade foram citados como a maior
vantagem do local de moradia. A distância do centro e a falta de comércio e emprego foram
apontados como desvantagens.
Todas as propriedades rurais trabalham com pecuária e são associadas à CAVIL – Cooperativa
Agropecuária do Vale do Itabapoana Ltda.
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5.4.4.6.2 Condições de habitação
A avaliação das condições de habitação considerou a aparência externa (observação do
pesquisador), o número de cômodos e sua diversidade. Foram consideradas como de nível
médio cerca de 75% residências, seguidas por unidades em condições precárias, com 19%.
Apenas um domicílio foi considerado de alto padrão construtivo por apresentar casa de três
andares bem estruturada.
Em relação às condições de infraestrutura, todos os domicílios indicaram estar ligados à rede
geral de água e esgotamento sanitário, embora informassem que a destinação final dos
dejetos é o rio Itabapoana. Apenas as casas localizadas na beira do rio jogam o esgoto
diretamente nele. A prefeitura realiza a coleta dos resíduos sólidos semanalmente.
5.4.4.6.3 Uso do rio
A utilização das águas do rio para consumo doméstico ou lazer não é um hábito comum,
segundo as entrevistas dos moradores. Durante a pesquisa de campo observou-se no trecho
do rio situado na ADA, nas terras da Fazenda Novo Hamburgo, a presença de pesca amadora,
com caniços, por pessoas oriundas da sede de Bom Jesus do Itabapoana.
5.4.4.6.4 Problemas da localidade
Para todos os entrevistados a falta de emprego, a ausência de escolas e de unidade hospitalar
e a carência de áreas de lazer (praça e quadra) foram citados como os principais problemas.
5.4.4.6.5 Grau de instrução, atividade principal e renda média
Dos moradores entrevistados e suas famílias, 66% tem como escolaridade o ensino
fundamental completo e 20% estão cursando o nível médio.
Quando perguntados sobre atividades profissionais que desenvolvem, assim como os demais
membros da família, excluindo os que só estudam e os cinco proprietários rurais, foram
citados vários serviços como motorista, professor, comerciante, diarista e carpinteiro.
Do conjunto entrevistado, foram relacionados dois moradores aposentados e três
desempregados.
Dos que responderam sobre a renda auferida pelo entrevistado em suas atividades, a maioria
situa-se na faixa entre 1 a 2 salários mínimos, seguidos dos que recebem remuneração em até
5 salários mínimos.
5.4.4.6.6 Expectativas da população frente ao empreendimento
Os moradores entrevistados foram perguntados sobre a PCH Bom Jesus, abordando se já
tinham conhecimento, se sabem o que é uma PCH e como obtiveram informações. Também
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foi pedido que relatassem expectativas positivas e/ou negativas frente à instalação do
empreendimento.
Deste total de entrevistas, verificou-se que 53% tinham conhecimento anterior do
empreendimento, obtido por conversas com vizinhos ou por visita técnica.
Em relação aos benefícios trazidos pelo empreendimento, apenas três responderam e
apontaram a geração de empregos, o restante acha que o empreendimento não trará
melhorias.
Quanto aos possíveis impactos negativos sobre o local, sete entrevistados responderam e
citaram possíveis problemas com o rio: seca do rio, morte de peixes e ocorrências de mais
enchentes. O restante acha que não haverá impactos negativos.

5.4.4.7 POPULAÇÕES INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Conforme descrito no item “5.4.3.10 Populações Índigenas e Comunidades Tradicionais” - AII -,
não foram identificados núcleos de população indígena ou quilombolas na AII, e
consequentemente na AID, do empreendimento.
De acordo com os dados coletados e as observações feitas durante as pesquisas de campo,
também não foram identificadas comunidades ribeirinhas de pescadores artesanais,
comunidades ciganas ou povos de terreiro na AID.

5.4.4.8 CONFLITOS EXISTENTES
Na AID do empreendimento não há conflitos agrários, mas relacionados ao uso e ocupação de
solo. Na área mais urbanizada de Macário de Baixo (apesar de ainda ser considerada rural para
o município) existe uma reivindicação da população pela regularização de suas terras, que
antes se constituíam em um loteamento. Na localidade também não há nenhum tipo de oferta
de serviços públicos (saúde, educação, transporte, segurança).
Os principais conflitos existentes relacionados ao uso dos recursos hídricos estão apresentados
na tabela abaixo, com a causa e o efeito dos mesmos.
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TABELA 92: Causa e efeito dos conflitos hídricos da AID da PCH Bom Jesus.
Causa

Efeito

Lançamento de esgotos sanitários in Poluição do rio e consequente queda na
natura no rio.
qualidade da água

Ausência de gestão do uso das águas

Frequentes enchentes no município.

Diminuição da oferta de água na região,
Aproveitamento hidrelétrico, ausência de
acarretando consequências para a fauna
gestão do uso das águas
(diminuição da quantidade de peixes).

5.4.5 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
As estruturas do empreendimento — casa de força e barragem – estão previstas para serem
instaladas no Sítio Prainha, localizado no município de Bom Jesus do Norte/ES, na margem
esquerda do rio Itabapoana.
A proprietária, Ruth Furtado de Souza, membro do sindicato rural, não mora na propriedade,
sendo que apenas o caseiro vive no local. Como atividade, a fazenda possui 90 cabeças de
gado Nelore.
A sede da fazenda tem alto padrão construtivo para a localidade, com duas salas, três quartos,
duas varandas, dois banheiros e uma cozinha.
Segundo entrevistas realizadas com a proprietária e o caseiro, a propriedade utiliza a água do
rio Itabapoana para lazer (pesca amadora e banho de rio), algumas atividades de consumo
doméstico (lavar roupa e louça, beber e cozinhar), para irrigação do jardim e dessedentação do
gado.
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FIGURA 29: Casa da proprietária Ruth Furtado. Fonte: Pesquisa de campo, novembro de 2010.

FIGURA 30: Residência do caseiro da propriedade de Ruth Furtado. Fonte: Pesquisa de campo,
novembro de 2010.
Na margem direita do rio Itabapoana, a Fazenda Novo Hamburgo contém a barragem, situada
no município de Bom Jesus do Itabapoana. O proprietário Marcelo de Almeida Borges não
reside na fazenda, e esta tem suas terras usadas apenas para pasto de 200 cabeças de gado
leiteiro. Não há edificação no local.
Em visita de campo foi observada atividade de pesca amadora próximo à área dessa
propriedade, por moradores da sede do município de Bom Jesus do Itabapoana.
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5.4.6 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
5.4.6.1 SUFICIÊNCIA DA INFRAESTRUTURA
5.4.6.1.1 Área de Influência Indireta
De acordo com o descrito no Volume I do presente estudo, a obra da PCH Bom Jesus gerará
uma média de 100 empregos, com máximo de 200 trabalhadores no pico das obras. Entre
estes 100, é estimado que 20 profissionais sejam relacionados à engenharia e pessoal técnico;
20 profissionais para pessoal administrativo e auxiliares; e 60 trabalhadores em geral.
Será dada preferência à contratação da mão-de-obra na própria região, gerando empregos
durante a fase de implantação e minimizando a necessidade de residências e alojamentos
adicionais em relação aos disponíveis nos povoados locais. A equipe de engenharia e técnicos
deverá ser recrutada fora da região, e o restante dos trabalhadores na própria região, sendo
que os operadores de máquinas normalmente acompanham os subcontratados que fornecem
os equipamentos.
Dentro do apresentado, levando em consideração o melhor cenário, deverão ser contratados
uma média de 30 profissionais de fora da região, o que significaria um aumento de 0,08% na
população de Bom Jesus do Itabapoana e 0,3% para Bom Jesus do Norte. Em ambos o valor é
pequeno, porém, como já foi demonstrado ao longo do texto, o município de Bom Jesus do
Itabapoana se comporta como pólo da região em relação à demanda por infraestrutura,
absorvendo as necessidades de municípios vizinhos, inclusive o de Bom Jesus do Norte.
No pior cenário, seriam contratados 100 trabalhadores de fora da região, e 200 no pico das
obras, um período em torno de 6 meses, o que representaria 0,28% de aumento populacional
em média e 0,56% nesse período para Bom Jesus do Itabapoana. Em todos os cenários
considerados, o aumento de população é menor que 0,6%, o que não atingiria
significantemente a infraestrutura do município em relação à saúde, segurança ou transporte.
5.4.6.1.2 Área de Influência Direta
Considerando apenas a AID do empreendimento, representada pela localidade de Macário de
Baixo e a zona rural adjacente às estruturas da PCH Bom Jesus, há de se observar com cuidado
os possíveis impactos para a população.
Conforme dito anteriormente, na melhor hipótese (30 contratados de fora da região), esse
aumento populacional representaria 12,5% a mais da população existente na localidade. Na
pior hipótese (100 a 200 trabalhadores de fora da região), o aumento representaria de 42 a
84% da população, sendo o último caso um cenário desastroso.
Porém, dada a proximidade do local das obras com a sede do município de Bom Jesus do
Itabapoana (que dista aproximadamente 5Km), será aproveitada a infraestrutura já existente
ali para eventual moradia e alojamento de novos trabalhadores, não dependendo assim da
estrutura existente em Macário. O pessoal mais qualificado também ficará hospedado nestas
cidades, sem necessidade de construções para seu alojamento.
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 129

O transporte de pessoal das cidades mais próximas (que poderão fornecer a mão-de-obra da
maioria dos trabalhadores) ao sítio das obras será feito por transporte contratado para tal,
evitando assim a sobrecarga da já deficiente rede de transportes na localidade.
A estrada de terra situada na margem esquerda do rio que dá acesso ao empreendimento e
dista 4Km da sede de Bom Jesus do Norte deverá sofrer melhorias para permitir o transporte
dos materiais e equipamentos para as obras do empreendimento, e servirá como benefício
para a localidade. Para a parte das obras que serão feitas na margem direita, o acesso se dará
pela rodovia estadual RJ-230.
Por ser uma localidade com pouca população e nenhuma oferta de serviço público (saúde,
segurança, saneamento) ou mesmo de lazer, público ou particular, ressalta-se mais uma vez a
importância de contar com um transporte eficiente para emergências, pois será necessário o
deslocamento para alguma das sedes próximas, principalmente Bom Jesus do Itabapoana em
caso de uma ocorrência mais grave relacionada à saúde ou segurança.
Em relação a saneamento, já está previsto neste estudo um programa com ações que visam
controlar os efluentes gerados na obra, de modo que esta não prejudique ainda mais o cenário
existente.
5.4.6.1.3 ANÁLISE DA SINERGIA E CONFLITOS
A relação da infraestrutura, serviços públicos de saúde, dinâmica populacional e atividades
econômicas entre a AID/ADA e os municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do
Norte (AII) já foram explicitadas ao longo do texto.
Dos conflitos existentes entre a AII, sendo considerada como a administração do município de
Bom Jesus do Norte, e a AID, considerando a parte capixaba (Macário de Baixo e entorno),
cabe destacar a regularização fundiária, a falta de oferta de serviços públicos e poucas
atividades comerciais na última.
Em relação à dinâmica populacional, o transporte público é deficiente e, portanto, não
consegue atender a demanda da região da AID/ADA. Ainda nesse sentido, pode-se destacar a
melhoria da estrada de acesso à sede do município de Bom Jesus do Norte por conta das obras
da PCH Bom Jesus.
As atividades econômicas exercidas pela AID e ADA, entre a zona rural e a mais urbanizada,
contribuem para a economia do município como um todo, e poderão ser potencializadas pelo
aumento na demanda por serviços próximos ao sítio das obras.

5.4.6.1.4 RELAÇÃO COM OS PROGRAMAS JÁ EXISTENTES
Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapoana
No Projeto Managé, desenvolvido entre 1997 e 2007, foram desenvolvidos projetos
fundamentados na ampliação de redes sociais, com a criação de instâncias representativas
para empreenderem projetos e planificação de usos da bacia. Foram implementados
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conselhos municipais de desenvolvimento sustentável, de natureza consultiva, nos dezoito
municípios.
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Bom Jesus do Itabapoana está
previsto em lei. A Lei n° 595, de 10 de novembro de 2000, dispõe sobre a Política Municipal de
Desenvolvimento Sustentável e cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável.
Porém, de acordo com FARIA (2005), a própria dinâmica que conduziu o CMDS de Bom Jesus
do Itabapoana, aliada à falta de comprometimento do poder público, provocou o
esvaziamento e, conseqüentemente, a paralisação de suas atividades, apesar do acentuado
engajamento por parte da sociedade civil organizada.
Apesar de atualmente paralisado, caso o CMDS retorne às suas atividades, os programas a
serem desenvolvidos por conta da PCH Bom Jesus deverão estabelecer contato e parceria com
o conselho.
Plano Diretor
No Plano Diretor de Bom Jesus do Itabapoana há a tendência de preparar o município para
atividade ecoturística, com destaque para as ações contidas nos capítulos do Turismo e
Cultura, Meio Ambiente e do Crescimento Socioeconômico Sustentável.
O município de Bom Jesus do Norte apresenta um Plano de Desenvolvimento Local Sustentável
(PDLS), que tem como diretriz elaborar o Plano Diretor Municipal, com base em seus estudos e
à luz do Estatuto da Cidade. Em entrevista de campo realizada em 2010 com o Secretário de
Obras, Transporte e Serviços Urbanos, este informou que o planejamento urbano da cidade
estaria em votação na Câmara de Vereadores.
O município também conta com a Lei de Manejo Ambiental, Lei N° 027, de 12 de julho de
2010, que dispõe sobre o meio ambiente no município de Bom Jesus do Norte. Em seu artigo
1º está descrito o objetivo de “regular a ação do Poder Público Municipal e sua relação com os
cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria,
recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida.”.
Os demais artigos tratam das diversas áreas ambientais e a normatização de uso e padrões
aceitáveis, que incluem: Qualidade ambiental e Controle da Poluição; Do Ar; Da Água; Do Solo;
Do Controle da Emissão de Ruídos; Do Controle da Poluição Visual; Do Controle das Atividades
Perigosas; Das Áreas de Preservação Permanente; Das Reservas Legais.
As legislações acima mencionadas deverão ser consideradas pelo empreendedor na
implantação da PCH Bom Jesus.
Transporte
O município de Bom Jesus do Itabapoana está prestes a passar por uma intensa
reformulação viária, para comportar a demanda atual de fluxo de caminhões e automóveis.
Essas intervenções devem contar também com um novo plano de sinalização.
Essa reformulação deverá ser considerada no planejamento do transporte de materiais e
pessoal durante a obra do empreendimento.
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Saneamento
O presente estudo constatou que a destinação final dos dejetos em Bom Jesus do Itabapoana é
um dos problemas ambientais da cidade, pois mesmo os domicílios servidos pela rede
canalizada têm como destinação final o rio Itabapoana, não havendo estação de tratamento
de esgoto.
A prefeitura foi informada formalmente pelo órgão federal ambiental que teria quatro anos
para resolver esta questão. A Secretaria de Meio Ambiente do município já está elaborando o
projeto de rede de tratamento de esgoto e sistema de filtros para fossas, em parceria com o
Governo Federal e a Caixa Econômica Federal. Se, de fato, esse projeto for implementado,
ajudará na melhoria da qualidade da água do rio Itabapoana.
O município de Bom Jesus do Norte apresenta baixa carência de atendimento ligado ao
saneamento na zona urbana, porém na área rural ainda é deficiente. Apesar da quase
totalidade dos domicílios estarem ligados à rede geral de esgoto na zona urbana, ainda assim
os efluentes são despejados diretamente no rio Itabapoana. Apesar disso, o rio é o manancial
de onde a CESAN coleta a água que abastece o município.
O programa Águas Limpas da CESAN, que visa ampliar o abastecimento de água e os serviços
de coleta e tratamento de esgoto na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo, está
dividido em etapas. Na fase “Consultoria, estudos de concepção, projetos e assessoria:
elaboração e estudos de concepção para projetos de sistemas de esgotamento sanitário” está
incluído Bom Jesus do Norte (Fonte: Informativo CESAN 06/11/2010).
Em relação à coleta de lixo, o município assinou contrato em 2010 para formação do Consórcio
Público para Tratamento e Destinação Adequada de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul
Serrana (Consul), no projeto ‘Espírito Santo sem Lixão’, com o objetivo de destinar
corretamente 100% do lixo gerado e terminar com todos os lixões existentes.
Assim como para Bom Jesus do Itabapoana, essas ações ajudarão na melhoria da qualidade da
água do rio Itabapoana se implementadas.
Saúde
O município de Bom Jesus do Itabapoana desenvolve alguns programas, que se distribuem nos
bairros da sede e nos distritos, que podem auxiliar no combate à proliferação de doenças
devido ao aumento populacional ocasionado pelas obras, apesar de haver programas
propostos no Volume V deste estudo que objetivam evitar isso: Programa de Vigilância
Epidemiológica, Programa Municipal de Combate a Dengue e Programa Municipal de
Prevenção e Controle do HIV/AIDS e DST.
Em Bom Jesus do Norte há o Programa de Vigilância e Controle da Leptospirose, executado em
2009 pelo governo estadual em função das enchentes e do agravamento das notificações. Em
entrevista na Secretaria de Saúde, foi informado que até julho de 2009 ocorreram agravos
notificados, sendo que destes a dengue comparece com 40 casos comprovados, e a
leptospirose com 20 casos. É executado também o Programa Vige - Água de Vigilância
Ambiental, que conta com ações de monitoramento da água nos domicílios da cidade para
evitar doenças hídricas, consequência das inundações e da falta de saneamento básico.
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O conhecimento sobre as doenças mais comuns veiculadas por recursos hídricos na região e
sobre os programas e ações planejadas e implementadas para combatê-las deverão fazer parte
do planejamento das obras do empreendimento e programas relacionados.

5.4.7 ESTUDOS SOBRE RECURSOS PESQUEIROS
Segundo o art. 1º do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, pesca “é todo ato
tendente a capturar ou extrair elementos animais ou vegetais que tenham na água seu normal
ou mais frequente meio de vida.”
A pesca pode efetuar-se com fins comerciais, desportivos (amadora) ou científicos. A pesca
comercial tem por finalidade realizar atos de comércio na forma da legislação em vigor. A
pesca desportiva em nenhuma hipótese venha a importar a atividade comercial e é praticada
com linha de mão e anzol. A pesca científica é exercida para fins de pesquisas.
No Brasil, o problema da diminuição dos estoques pesqueiros é uma realidade. Principalmente
na região estudada, a bacia do Itabapoana, o aumento das alterações causadas pelo homem
como retirada da vegetação marginal e construção de barragens, e a super exploração por
parte dos pescadores locais, vêm causando a diminuição dos estoques.
Para muitos estoques pesqueiros não existem estimativas confiáveis do tamanho populacional
dos peixes. Cientistas e gestores estão interessados em identificar meios para estimar com
precisão e monitorar o tamanho das populações. Informações como riqueza e abundância da
captura do pescado, biologia reprodutiva das espécies e metodologia da atividade são
fundamentais para estabelecimento do manejo da atividade e aplicação do extrativismo
sustentável dos recursos.
Segundo as informações levantadas em trabalhos de campo na região e consulta a dados
secundários na área da PCH Bom Jesus, o principal tipo de pesca realizada é a desportiva, como uma
atividade de lazer.
O apetrecho mais utilizado na pesca desportiva é o anzol, e secundariamente a tarrafa. Com
anzol, preso a uma vara geralmente de bambu, que pode ou não possuir um molinete ou
carretilha, são usadas iscas como minhoca, frutas, grãos, massas etc. No caso das tarrafas são
encontradas geralmente de malha 30 ou 40 mm de abertura nos entrenós.
A quantidade pescada por pescador pode variar muito em função do esforço, isto é, do
apetrecho de captura e o tempo gasto na atividade, além da experiência do coletor com o
apetrecho de pesca. Um pescador pesca nessa região, em média (utilizando um anzol),
aproximadamente 1 Kg de peixe, em uma hora de pescaria.
Muitas vezes a pescaria é realizada às margens do rio Itabapoana, mas também é comum a
utilização de pequenos barcos (duas ou três pessoas) feitos de madeira, sem motor de popa,
movido a remos. Provavelmente por causas das pedras e das muitas corredeiras existentes
neste trecho do rio, este tipo de embarcação a remos é o mais indicado.
A atividade de pesca desportiva ocorre em toda a margem do rio Itabapoana nas proximidades
da cidade, principalmente na região do centro de Bom Jesus do Itabapoana, na ponte para
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Bom Jesus do Norte; e também na região de corredeira sob influência direta da PCH Bom
Jesus, nas proximidades do acesso norte da cidade, na rodovia RJ-230, pela margem direita.
Também ocorre na região do futuro reservatório, onde pequenos acessos às margens foram
encontrados. Tal trecho é favorecido pela proximidade com a cidade e a rodovia, facilitando o
acesso.
Já em relação a produção pesqueira comercial, segundo dados de entrevistas na região,não
excede 30 kg de peixe por semana/ pescador. Alguns deles possuem barracas onde
comercializam o pescado na feira da cidade de Bom Jesus do Itabapoana, realizada no sábado,
mas muitos também vendem para particulares diretamente. De acordo com entrevistas
realizadas na região do empreendimento, a renda básica dos pescadores é de um a três
salários mínimos.
A pesca comercial é feita basicamente com redes de espera, geralmente com malhas de 60 a
100 mm nos entrenós, mais comum de 80 mm. As redes são armadas durante o final de tarde
e são recolhidas pela manhã bem cedo, sempre com o auxílio de um pequeno barco de
madeira (com capacidade para duas ou três pessoas), sem motor de popa.
As principais espécies pescadas e consumidas na região da PCH Bom Jesus são: acará
(Geophagus barsiliensis), bagre-africano (Clarias gariepinus), carpa (Cyprinus carpio), cascudo
(Hypostomus spp.), curimatã (Prochilodus spp.), lagosta (Macrobrachium carcinus), lambari
(Astyanax spp.), piabanha (Brycon opalinus), piau (Leporinus spp.), robalo (Centropomus
parallelus), tilápia (Tilapia rendalli) e traíra (Hoplias malabaricus).
Alguns pescadores também exploram a lagosta-de-água-doce (Macrobrachium carcinus), que
são capturadas com armadilhas do tipo manzuá, que também permanecem na água durante a
noite e são recolhidas de manhã. O manzuá é geralmente feito de modo artezanal com
bambús, tiras de borracha e pedaços de redes que são reciclados, e as lagostas são capturadas
nos lajeados de pedra.
Por causa da sua proximidade com a cidade de Bom Jesus, a atividade pesqueira comercial não tem
um papel fundamental da renda na maioria da população residente. As alterações ambientais da
bacia do Itabapoana causadas pela expansão agropecuária ocasionaram mudanças na atividade
pesqueira, a despeito de terem produzido grandes restrições e maior pressão sobre a apropriação
dos recursos pesqueiros.
A queixa principal é que a pesca tem sido prejudicada pela contaminação do rio, por resíduos
lançados por empreendimentos públicos e privados, e pelas hidrelétricas situadas ao longo do rio.
Acompanhando tais processos, os pescadores que em tempos passados complementavam
todo o ciclo de trabalho, eram detentores dos meios de produção, operavam com o trabalho
familiar e se dedicavam diretamente à comercialização, muitas vezes com redes de fregueses
pré-determinados, hoje tendem a se tornar exceção.
Entretanto, embora condição característica de um passado recente, ela não é eliminada por
pescadores que residem em centros urbanos e que, mesmo resistindo a uma série de normas
que tentam regularizar o comércio, construíram no decorrer do tempo pontos fixos
reconhecidos por freguesia relativamente cativa. Os pescadores organizam-se com base em
relações personalizadas, construídas em torno de rede de parentesco, relações familiares e
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vicinais, mas reordenam esse universo social, em contextos de maior intervenção econômica e
política.
Foi realizada uma visita ao mercado de pesca, localizado na feira de sábado, em Bom Jesus do
Itabapoana, próximo à ponte que faz a ligação com a cidade de Bom Jesus do Norte. Foram
avaliadas as espécies de peixes pescadas, quantidade e procedência, com intuito de verificar o
grau de importância do rio Itabapoana no abastecimento do mercado local.
Durante a visita verificou-se a ocorrência de quatro barracas de venda de peixe. Os peixes
vendidos foram pescados na cidade de Ponte de Itabapoana (distante cerca de 20 km do local
de comércio) e as espécies eram: lambari, piau, traíra, tilápia, robalo, curimatã, carpa,
piabanha e cascudo. Alguns comerciantes também citaram Três Barras (ES) como um local de
pesca do pescado vendido na feira.
Também foi reportado que os consumidores não gostam de comprar pescado oriundo do rio
Itabapoana nas proximidades das cidades de Bom Jesus do Itabapoana e do Norte, pois dizem
que o rio é muito sujo neste trecho.
A quantidade de peixe observada disponível a venda por barraca não ultrapassou 30 kg, que
estavam armazenados em isopor com gelo e alguns ficam expostos. Os preços podem ou não
variar conforme a espécie, que podem ser vendidas em sacolas fechadas, por preço único.
O pescado mais interessante do ponto de vista econômico para os pescadores da região é a
lagosta e o robalo, pelo alto valor de mercado. Entretanto as duas espécies são menos
abundantes no trecho alto-médio do rio em comparação com regiões mais baixas, próximo a
foz, por exemplo. O cascudo possui o terceiro maior preço de mercado e ocorre em grande
abundância na região, assim como o piau e a piabanha, e são considerados recursos
pesqueiros importantes.
Considerando a média do preço do pescado comercializado na região como R$ 6,50/ kg e que
são comercializados 30 kg por pescador, estima-se uma receita bruta média de R$ 195,00 por
pescador/ dia de feira (semanal). Em 52 semanas do ano estima-se uma renda anual de R$
10.140,00 por pescador na feira da cidade.
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TABELA 93: Principais espécies exploradas pela atividade pesqueira na região da PCH Bom
Jesus.
Nome do pescado

Possível nome científico

Acará

Geophagus brasiliensis

Bagre-africano

Clarias gariepinus

Carpa

Cyprinus carpio

Cascudo

Hypostomus affinis
Hypostomus luetkeni

Curimatã

Prochilodus lineatus
Prochilodus vimboides

Lagosta

Macrobrachium carcinus

Lambari

Astyanax spp.

Piabanha

Brycon opalinus

Piau

Leporinus spp.

Robalo

Centropomus parallelus

Tilápia

Tilapia rendalli

Traíra

Hoplias malabaricus

TABELA 94: Preço médio do pescado comercializado na região da PCH Bom Jesus.
Pescado

Preço em Reais (R$)

Lagosta

18,00

Curimatã

3,00

Piabanha

4,00

Piau

5,00

Robalo

15,00

Carpa

5,00

Tilápia

3,00

Bagre

3,00

Cascudo

6,00

Traíra

3,00

Foi realizada também visita a colônia de pescadores Z-1, localizada no distrito de Gargaú,
município de São Francisco do Itabapoana, RJ. Possui sede própria com dois núcleos, um em
Barra do São Francisco e outro em Guaxindiba, e possui computador, televisão, xerox, fax e
consultório veterinário. Oferece ainda curso de aquaviário, mecânica a diesel e informática.
Segundo o presidente da entidade os associados têm direito a INSS, seguro desemprego e
aposentadoria (15 anos de contribuição para a colônia e mais de 60 anos). Além disso, o
Ministério de Pesca e Agricultura fornece a carteira legalizada através da colônia.
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A colônia tem registrado 1.600 pescadores, e contabiliza outros 380 não registrados, num total
de 1.980 pescadores que vivem da pesca profissional comercial, notadamente na região da foz,
no trecho do baixo curso do rio. São registradas também 900 embarcações, 500 marinhas e
400 fluviais.
Segundo dados primários da colônia de pescadores Z-1, que tem como presidente o Sr. José
Geraldo Soares, não há nenhum pescador registrado morador de Bom Jesus do Norte, na AID
da PCH Bom Jesus. Já para Bom Jesus de Itabapoana, há 14 pescadores registrados na colônia
que residem no município, porém nenhum deles é residente da AID da PCH Bom Jesus.
Ainda de acordo com informações da Colônia Z-1, a área de pesca corresponde a toda bacia do
rio Itabapoana, da nascente a foz. No entanto a atividade concentra-se na localidade de Ponte
do Itabapoana e na foz do rio. Porém, durante as atividades de campo que tiveram duração de
pelo menos 15 dias em dois períodos, não foi observada atividade pesqueira comercial na ADA
da PCH Bom Jesus. A maioria dos pescadores que residem em Bom Jesus do Itabapoana e
praticam a pesca comercial têm sua área de atuação entre a UHE Rosal e a cidade de Ponte do
Itabapoana. Sendo esta última a localidade principal, corroborando com a informação
fornecida pelos pescadores em relação a procedência dos peixes vendidos durante a feira de
sábado em Bom Jesus do Itabapoana.
É conveniente também reportar a existência da comunidade de Limeira, localizada ao lado da
PCH Pedra do Garrafão, na margem esquerda do rio Itabapoana, aproximadamente 10 km a
jusante da cidade de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul. Limeira é constituída
aproximadamente por 20 famílias, a maioria delas com alguma relação de parentesco. Foi
registrado em entrevista que o líder da comunidade, Sr. Valadão, é descendente dos primeiros
habitantes indígenas da região.
Tipicamente caiçara e ribeirinha, a comunidade utilizava da atividade pesqueira artesanal sua
principal fonte de renda, antes da instalação da PCH Pedra do Garrafão. Atualmente, após a
construção do empreendimento, a pesca não é a principal fonte de renda dos moradores.
O defeso na região ocorre de dezembro a março, durante a época chuvosa, quando a vazão
hídrica média do sistema é a mais alta do ano, época reprodutiva dos peixes e crustáceos no
rio Itabapoana. O objetivo do defeso é impedir que as fêmeas ovadas sejam capturadas,
comprometendo assim o recrutamento da população e garantindo os estoques pesqueiros do
futuro.
Durante o período os pescadores cadastrados regularmente recebem um salário equivalente a
um salário-mínimo através do Ministério de Pesca e Agricultura. Tal iniciativa tem o objetivo
de complementar a renda básica das famílias que são obrigadas a parar de pescar durante o
defeso.
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FIGURA 31: Atividade pesqueira amadora realizada nas proximidades da cidade de Bom Jesus
do Itabapoana, área de influência da PCH Bom Jesus. Fonte: fotos tiradas durante o trabalho
de campo.
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FIGURA 32: Atividade pesqueira amadora realizada nas proximidades da cidade de Bom Jesus
do Itabapoana, área de influência da PCH Bom Jesus. Fonte: fotos tiradas durante o trabalho
de campo.
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FIGURA 33: Detalhes da atividade pesqueira realizada nas proximidades da cidade de Bom
Jesus do Itabapoana, Área de Influência Indireta da PCH Bom Jesus. Fonte: acervo pessoal Iuri
Veríssimo.
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FIGURA 34: Barracas de comércio de peixe na feira de Bom Jesus do Itabapoana, onde é
vendido o pescado comercializado na região. Fonte: fotos tiradas durante o trabalho de
campo.
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FIGURA 35: Barracas de comércio de peixe na feira de Bom Jesus do Itabapoana, onde é
vendido o pescado comercializado na região. Fonte: fotos tiradas durante o trabalho de
campo.
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FIGURA 36: Principais recursos pesqueiros da região: robalo (Centropomus parallelus), lagosta
(Macrobrachium carcinus), cascudo (Hypostomus luetkeni) e piau (Leporinus copelandi). Fonte:
acervo pessoal Iuri Veríssimo.

5.4.8 PATRIMÔNIO ETNO-HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO
O presente diagnóstico compreende a descrição das atividades de levantamento, diagnóstico e
avaliação do Patrimônio Etno-Histórico, Cultural e Arqueológico das áreas de influência da
pequena central hidrelétrica (PCH) de Bom Jesus.
Devido às dimensões e riqueza regional da área em estudo, são apresentados, de forma
sintética e generalizada, os processos pré-históricos e históricos relevantes relacionados à
ocupação humana dos territórios que compõem a bacia hidrográfica do rio Itabapoana, dando
ênfase aos municípios de Bom Jesus do Itabapoana/RJ e Bom Jesus do Norte/ES, cabendo
ressaltar que o presente diagnóstico é passível de apresentar lacunas em relação à ocupação
humana pretérita do território, devido às poucas informações disponíveis.

5.4.8.1 METODOLOGIA
Para a realização deste diagnóstico, no que se refere ao patrimônio cultural e arqueológico,
buscou-se sua contextualização através das informações contidas em bibliografia especializada
e com base nos estudos arqueológicos e elementos históricos e etno-históricos1, e na
comprovação da presença de testemunhos através de consulta às informações contidas no
1

Consideramos no presente diagnóstico como elementos etno-históricos as experiências de contatos culturais aceleradas a partir do século
XVI pelos cronistas da época do “descobrimento” e colonização do Brasil, através de textos e relatos e das tradições orais dos indígenas da
região, não descartando as limitações que estes estudos possam apresentar.
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Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Arqueológico (SGPA) do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); nas pesquisas realizadas pelo Instituto de Arqueologia
Brasileira (IAB); pelo Laboratório de Arqueologia Brasileira (LAB); por equipes do Museu
Nacional/UFRJ; no Guia de Bens Tombados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do
Rio de Janeiro (INEPAC) e no Catálogo de Bens Tombados no Espírito Santo, pertencente ao
Guia de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult/ES).
Buscou-se ainda a localização, identificação e caracterização do patrimônio material edificado,
patrimônio imaterial intangível e de novos locais de interesse arqueológico através de
atividades de visitas empreendidas sob forma de trabalhos de campo. Nestes, foram realizadas
vistorias técnicas não interventivas nas áreas de implantação da PCH Bom Jesus, onde foram
coletadas informações em relação ao processo histórico de ocupação e sobre os resultados das
pesquisas arqueológicas regionais realizadas anteriormente, conforme apregoa a Portaria
IPHAN nº 230/2002.
Baseados em dados primários e secundários, foram descritos elementos e fatos históricos e
etno-históricos, além de resultados de pesquisas arqueológicas relevantes, ocorridos na área
de implantação do empreendimento e do seu entorno, visando uma delimitação de zonas
arqueológicas em sua região de implantação e a construção de um quadro arqueológico
regional preliminar, uma vez que este só poderá ser devidamente construído a partir do
conjunto de resultados obtidos com as demais etapas da pesquisa arqueológica.
Em alguns momentos serão mencionados os resultados obtidos em pesquisas arqueológicas
realizadas em regiões limítrofes às supracitadas, por entendermos que os territórios e
fronteiras dos grupos pretéritos locais são diferentes dos limites administrativos dos atuais
estados e municípios do território brasileiro.
A importância de se obter os dados regionais se baseia na característica fundamental do
estudo arqueológico, que é a de contextualização das evidências encontradas, seja no universo
do núcleo de ocupação, o sítio propriamente dito, seja no estudo de um universo de um grupo
cultural, como no caso de se avaliar um conjunto de aldeamentos indígenas de tribos que
guardam características comuns e mesmo diversas entre si.
Essa contextualização também se direciona para uma sequência da análise, estabelecendo
parâmetros condizentes com a área estudada, reunindo informações que propiciem um
balizamento para a avaliação das interferências passíveis de serem geradas pelo
empreendimento diante do cenário já existente, que acumula, ele próprio, uma série de
transformações.
A informação arqueológica e, por conseguinte, a avaliação do patrimônio cultural, reúne pela
sua própria natureza a dinâmica histórica, residindo neste processo uma forma mais
abrangente de interpretar a sociedade estudada. Essa dinâmica, por sua vez, reúne os
elementos antrópicos atuantes na formação dos sítios de ocupação e na valorização cultural
de certos locais, assim como os aspectos naturais envolvidos, como o processo geológico de
sedimentação atuando no sítio ou aspectos ambientais de interesse do grupo que ali interagiu,
como a obtenção de recursos naturais.
Nesse sentido, então, se torna essencial o levantamento dos dados concernentes aos povos
que habitaram a região desde o passado mais remoto, reunindo informações provenientes da
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arqueologia e também documentos descritivos das populações indígenas, africanas e
européias que para ali convergiram no processo histórico. A partir daí, se busca correlacionar
os principais aspectos envolvidos para seu estabelecimento, integração e interação cultural.
Os estudos já realizados e as questões levantadas fornecem elementos de caracterização que,
diante das particularidades da área e do tipo de empreendimento que se pretende instalar,
devem ser interpretadas e avaliadas as características principais a sofrerem modificações ou
mesmo serem suprimidas, como em geral ocorrem com os sítios arqueológicos.
Esses elementos, constituídos como parâmetros de análise, possibilitam avaliar os impactos e
estabelecer as medidas preventivas que melhor se ajustam à realidade estudada.
Acredita-se que um quadro arqueológico preliminar contribua para indicar a probabilidade de
ocorrência dos bens arqueológicos existentes, assim como também a identificação e inserção
destes no panorama geral da arqueologia no país.
Os dados etno-históricos e históricos sobre a ocupação espacial da área em estudo à época do
contato e durante a formação dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo podem apontar a
densidade populacional, a diversidade étnica, a dispersão geográfica e as formas de ocupação
espacial específicas, assim como a longevidade da ocupação da região em questão.
Cabe ressaltar que as atividades agrícolas e de desmatamento da cobertura vegetal original de
Mata Atlântica para a realização dos ciclos econômicos locais (retirada de pau-brasil e plantio
de cana-de-açúcar e café e da criação de gado) que transformaram a paisagem local,
dificultam, de certa forma, a identificação e localização de áreas ocupadas por populações
pretéritas, afetando diretamente no reconhecimento das áreas de relevante potencial
arqueológico. Certamente, a realização de prospecção arqueológica com investigação
sistemática de subsuperfície confirmará muitas áreas diagnosticadas durante esta etapa de
levantamentos de informações pertinentes para o diagnóstico do potencial arqueológico local.
Ao final, o principal objetivo a ser alcançado compreende a geração de conhecimento
direcionado para a comunidade local envolvida com o empreendimento hidrelétrico,
propiciando a conscientização de seu papel como agente diante do patrimônio cultural
material e imaterial local e regional.
Dentre os parâmetros aplicados foram reunidos os eventos históricos determinantes para as
mudanças sociais ocorridas, os elementos arquitetônicos remanescentes, a cultura imaterial
intangível, os dados arqueológicos disponíveis e a observação da paisagem e as
transformações que podem ser percebidas na atualidade.
Com base nos resultados obtidos serão apontadas as principais potencialidades e fragilidades
arqueológicas existentes, buscando dar suporte às estratégias de planejamento ambiental do
empreendimento, no sentido de promover a salvaguarda e transmissão do conhecimento
arqueológico e patrimonial adquirido.
As informações reunidas, confrontadas com a observação da região e coleta de dados na área
de entorno da PCH Bom Jesus, constituem a base para a elaboração deste diagnóstico e, de
acordo com as interferências geradas pelas obras de engenharia, a análise dos seus resultados
sobre o patrimônio histórico-cultural e arqueológico.
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5.4.8.2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DE OCUPAÇÃO E POVOAMENTO REGIONAL
Os municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte estão localizados
respectivamente nas regiões noroeste do estado do Rio de Janeiro e sul do estado do Espírito
Santo. Inseridos na bacia do rio Itabapoana, divisa natural entre os estados, possuem sua
história intrinsecamente ligada ao desbravamento da Capitania de São Tomé2, também
conhecida como Capitania de Paraíba do Sul, criada em 1536.
A Capitania de São Tomé foi criada com o objetivo de manter o território frente aos ataques
dos nativos e da desordem provocada por homens degredados que se encontravam longe de
qualquer autoridade reconhecida, além da ocupação da área.
Pero de Góis junto com seu irmão Luis de Góis, subiu a costa até a foz do rio Paraíba do Sul, ali
implantando um núcleo populacional na margem direita do rio Itabapoana que denominou de
Vila da Rainha.
Após o estabelecimento da Vila da Rainha, Pero de Góis iniciou um incipiente porém próspero
cultivo de cana-de-açúcar. Contudo, faltavam-lhe máquinas para os engenhos, ferramentas de
toda a espécie e mercadorias para o escambo com os índios. Diante deste contexto, Pero de
Góis
Parte para Portugal em 1542 e lá se associa a um rico comerciante de nome Martim
Ferreira que aceitou participar da exploração e montagem da indústria do açúcar. No
retorno observa: “desbaratada achei a minha capitania e allevantada...”.
Armazenando o grosso dos fornecimentos que trouxera junto à foz do rio Paraíba, Pero
de Góis resolveu explorar todos os cursos de água que atravessavam seus domínios. O
afastamento demasiado da costa não era seu objetivo e assim, após dois meses,
encontra o rio Managé. Embora não fosse ideal, pois se encontrava a 7 ou 8 léguas da
costa por terra ou a 10 léguas por água, Pero de Góis subiu o rio até a primeira
catarata e ai “achey poderem se fazer todos quantos engenhos quisermos”. Neste
lugar, informou ele mais tarde ao rei, “fis hua mui boa povoação com muitos
moradores e muita fazenda” (Museu Nacional, 2007).

Assim, iniciou-se o grande ciclo do açúcar nas terras do norte fluminense, com a introdução
para o seu trabalho dos primeiros escravos da região vindos da Capitania do Espírito Santo e
outros tantos pedidos diretamente ao Reino, num total de 60 escravos para o serviço nos
engenhos.
A colonização da Capitania não prosperou, pois foi bastante hostilizada pelas populações
autóctones3 que empreitaram várias incursões a esta. Os engenhos situados junto ao rio e
perto das quedas d’água foram destruídos, assim como as florescentes plantações. Os colonos
tiveram que abandoná-las e entrincheirar-se na Vila da Rainha, junto da costa, ali lutando
desesperadamente contra os indígenas até o abandono da Vila. Sem recursos para dar
combate aos indígenas e continuar o empreendimento, Pero de Góis resolveu abandonar a
Capitania.
2

A Capitania de São Tomé foi doada por Martim Afonso de Souza à Pero de Góis da Silveira (membro da armada comandada por este,
juntamente com Pero de Souza, Heitor de Souza, Pro Lobo Pinheiro, Diogo Leite, Baltasar Gonçalves, Pero Anes, entre outros, que aportou
no litoral brasileiro em 1530) e ficava compreendida entre as atuais cidades de Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo) e Macaé (Rio de
Janeiro).
3
A região era habitada por índios Goitacá, Puri e Botocudo.
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A Capitania de São Tomé ficou praticamente abandonada até que, em 1619 foi renunciada em
favor da Coroa Portuguesa e posteriormente absorvida pela Capitania do Rio de Janeiro.
Historicamente, a região de entorno à bacia do Itabapoana foi inicialmente habitada por índios
Goitacá e Puri e suas ramificações, e de maneira crescente ao longo dos séculos por
“botocudos deslocados de outras regiões” (MOREIRA, 2001).
Os índios Goitacá, considerados ferozes e bravios, habitavam uma faixa que se estendia na
região costeira entre o rio São Mateus no estado do Espírito Santo e a foz do rio Paraíba do
Sul. Na classificação de Karl von den Steinen, os Goitacá “formam um grupo étnico autônomo,
à maneira dos tupis e dos jês”, entretanto atualmente são classificados como pertencentes ao
grupo linguístico Macro-Jê (MUSEU NACIONAL, 2005).
Os índios Puri, pertencentes ao tronco linguístico Macro-Jê, desde o início da colonização
combateram portugueses e franceses. Remanescentes da nação Goitacá, eram considerados
exímios nadadores, habilíssimos na corrida e na utilização do arco e flecha. Os Puri em suas
migrações deixaram o litoral Capixaba e as baixadas de Campos dos Goytacazes em direção a
terras ricas em caça, pesca e frutas, dirigindo-se para a Zona da Mata Mineira, tendo sido o rio
Paraíba do Sul sua principal rota de migração, e o rio Itabapoana sua rota secundária.
Durante as migrações, foram se conformando aos aspectos ambientais dos sertões florestados
de interior de continente, formando as nações Puri, Coroado e Coropó. Habitando locais de
difícil acesso, não tiveram contato permanente com o colonizador até o século XVIII, tendo
sido alguns desses grupos contatados somente no século XX. Esses três povos, não eram tão
bons agricultores quanto os Tupinambá, contudo eram considerados imbatíveis nas técnicas
de rastreamento e na caça (Figura 37).

A
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INDÍGENAS PURI
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C

INDÍGENAS COROADO (ESQUERDA) E BOTOCUDO (DIREITA).
FIGURA 37: Representações dos membros dos povos Macro-Jê. Fonte: RUGENDAS, 1835 (fotos
A e B); SPIX & MARTIUS, 1981 (foto C).
Os índios Botocudo4 (conhecidos como Aimoré), também pertencentes ao tronco linguístico
Macro-Jê, eram caçadores-coletores seminômades, que habitavam as florestas. Conhecidos
como grandes corredores e guerreiros temíveis, caracterizavam-se por sua extrema
belicosidade e intolerância à presença dos invasores e usavam táticas de guerrilha para atacar
fazendas, matar colonos e aterrorizar todos os que se aproximassem de seus territórios (Figura
38).
A

B

REPRESENTAÇÕES DA DANÇA DOS PURI, SEGUNDO RUGENDAS (ESQUERDA) E SPIX & MARTIUS
(DIREITA).

4

O nome “botocudo”, derrogatório e ofensivo, foi dado pelos portugueses a diversos povos histórica e geneticamente heterogêneos do
grupo linguístico Macro-Jê que habitavam o nordeste de Minas Gerais, o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Em comum, tinham o
hábito de usar discos de madeira no lábio inferior e nos lóbulos das orelhas para expandi-los de forma peculiar. As rolhas dos barris de vinho
português eram chamadas botoques - origem do cognome botocudos (Pena & Duarte, 2008).
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D

ALDEAMENTO COROADO
DEMONSTRANDO COTIDIANO

FESTA DE EMBRIAGUEZ DOS COROADO.

FIGURA 38: Representações dos costumes dos povos Macro-Jê. Fonte: RUGENDAS, 1835 (foto
A); SPIX & MARTIUS, 1981 (fotos B, C e D).
No Período Colonial, há referências de sua presença no litoral sul da Bahia que, após
rechaçados, teriam se refugiado nas regiões circundantes dos rios Jequitinhonha, Mucuri, Doce
e Pardo, e posteriormente teriam chegado ao sul do Espírito Santo.
Na região do norte fluminense, os Botocudo foram registrados principalmente no interior, o
que não impedia sua circulação até o litoral, onde habitavam os índios Tupi (Nimuendaju,
1981).
Os índios ficaram relativamente protegidos, durante muito tempo, do ataque dos brancos em
função da região ter sido conhecida como "Sertões Pestíferos", que só foi ocupada
efetivamente no início do século XIX por bandeirantes mineiros que, em busca de terras
agriculturáveis, desceram para essa região.
Anos após a absorção da Capitania de São Tomé pela Capitania do Rio de Janeiro, por
determinação da Coroa Portuguesa, o governador do Rio de Janeiro dividiu as terras da antiga
capitania e as distribuiu em sesmarias entre os colonos. Foram erguidos dois currais nos limites
do atual município de Campos dos Goytacazes: um no Campo Limpo, às margens da Lagoa Feia
e outro na Ponta de São Tomé.
O desenvolvimento da região interiorana do rio Itabapoana (nos estados do Rio de Janeiro e
Espírito Santo) se deu através de três ciclos econômicos: o da cana-de-açúcar, o da pecuária e
posteriormente o do café. Com o desenvolvimento agrário a região ficou caracterizada como
agroexportadora, ocupando papel de destaque no quadro econômico regional, pois abastecia
principalmente o mercado do Rio de Janeiro.
Segundo GOMES (2005) as propriedades açucareiras eram em geral médias e pequenas,
existindo no Distrito de Campos dos Goytacazes quatro grandes fazendas. Ao total, o distrito
de Campos possuía no segundo quartel do século XVIII, aproximadamente 168 engenhos que
produziam 2.161 caixas de açúcar e 9 engenhocas que produziam 141 pipas de aguardente. Já
no final do século XIX Campos possuía 52% dos engenhos de toda a Capitania. A região possuía
também, aproximadamente, 218 currais com 55.672 cabeças de gado bovino e 13.201 de gado
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cavalar. Quanto às lavouras de alimentos, colhiam 12.032 alqueires de feijão, 55.109 de
farinha, 17.102 de milho e 4.458 de arroz, além de 2.772 arrobas de algodão. Em Campos
existiam ainda 99 teares e 51 olarias.
Paralelo ao desenvolvimento econômico das freguesias do norte fluminense (Macaé, Campos
e circunvizinhanças) houve o aumento da população escrava africana que, no final do século
XVIII possuía 12.294 escravos, representando 56,1% de sua população. A mão-de-obra escrava,
com o trabalho persistente e ‘barato’, representou papel primordial na evolução da agricultura
e na economia regional (GOMES, 2005).
As autoridades e senhores de escravos fluminenses encontravam problemas para controlar a
população escrava, principalmente de fugitivos e quilombolas. Na região de Campos grupos
quilombolas se estabeleceram desde o final do século XVII e procuraram através de estratégias
diversas, manter sua autonomia. Os mocambos estavam situados tanto nas regiões de terras
devolutas e fronteiras abertas – áreas de ‘sertões’ – como próximos às fazendas e aos
engenhos.
No sertão do Ururaí, por exemplo, havia uma localidade conhecida ainda no início do século
XIX, como “sertão do Calhambola” (atual município de Carangolas/MG). Em 1771, o Senado da
Câmara da Vila de São Salvador, admitindo que o problema dos quilombolas nessa região,
além de crônico, parecia fugir ao controle – uma vez que eram constantes as denúncias de
roubos, assassinatos e sequestros de mulheres –, conclamava através de edital a “todos os
moradores e capitães-do-mato para que dessem nos quilombolas” locais (GOMES, 2005).
A consolidação dessas atividades econômicas ao longo dos séculos fez com que surgisse uma
poderosa aristocracia agrária que tinha forte influência na política e no poder do Império.
Segundo a historiografia regional, a primeira povoação de Bom Jesus do Itabapoana se
originou nos limites do atual município de Campos dos Goytacazes na povoação conhecida à
época por Campo Alegre. Sua origem na década de 1840 estaria relacionada à chegada do
mineiro Antônio José da Silva Neném que procedia de Bom Jesus da Vista Alegre, lugarejo de
Minas Gerais, de onde trouxe, em sua companhia, a esposa, dois filhos e alguns empregados,
desde logo se dedicando ao desbravamento do local, construindo moradia e fazendo
plantações.
O município de Bom Jesus do Norte teria se originado nos limites do município vizinho de São
José do Calçado. O início do povoado se deu em meados do século XIX, através dos
colonizadores Coronel José Dutra Nicácio, José Francisco de Melo, José Lima da Silveira,
Marciano Lúcio e Caboclo Valério, em busca de terras adaptáveis aos tratos agrícolas. Estes
colonizadores teriam chegado às margens do rio Itabapoana e, ali fundaram uma pequena
povoação denominada de Jardim que, mais tarde, viria a constituir a sede do município.
Em 1890, o povoado de Jardim foi elevado à categoria de Vila, quando foi desligado do
território de Cachoeiro do Itapemirim. Somente em 1938, após pertencer ao município de São
José dos Calçados, o distrito de Jardim passou a ser denominado como Bom Jesus do Norte,
dando início ao processo de emancipação do município, o que só ocorreu em 1964,
desmembrando-o de São José do Calçado.
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5.4.8.3 CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA REGIONAL
A região sul do estado do Espírito Santo e as regiões norte e noroeste do Estado do Rio de
Janeiro foram remotamente ocupadas por grupamentos humanos, conforme atestam as
fontes pesquisadas. Os sítios arqueológicos de natureza pré-histórica e histórica, identificados
em pesquisas anteriores, atuam como representantes da qualidade e diversidade de culturas e
povos outrora ocupantes da região.
As primeiras pesquisas arqueológicas acadêmicas realizadas na região do vale do rio
Itabapoana foram desenvolvidas em meados da década de 1970, pelo arqueólogo Ondemar
Ferreira Dias, que dividiu os territórios estaduais com o objetivo de facilitar a localização e o
cadastramento dos sítios arqueológicos, baseado na metodologia do PRONAPA (Programa
Nacional de Pesquisas Arqueológicas), que dividia em segmentos as bacias hidrográficas dos
principais rios.
No Estado do Rio de Janeiro, Dias identificou a presença de populações relacionadas à tradição
Cerâmica Tupiguarani em cinco fases distintas: a fase Guaratiba, a mais antiga, com datação de
1150 ± 100 anos AP; a fase Ipuca; a fase Sernambetiba, datada de 570 ± 100 anos AP; a fase
Itaocara e a fase Itabapoana, a mais recente (GUIMARÃES, 2007).
A cerâmica Tupiguarani se caracteriza por apresentar o antiplástico predominantemente
composto por cacos moídos, areia fina ou grossa e grânulos de argila, podendo também estar
ausentes estes materiais quando as impurezas naturais incorporadas à argila dão plasticidade
suficiente. Confeccionada com técnica acordelada formando paredes grossas em relação ao
tamanho do vasilhame, apresenta um cozimento incompleto que produz uma banda escura ou
acinzentada entre os lados internos e externos.
Dias (1976/1977) ainda identificou na porção fluminense do Vale do Itabapoana uma fase
arqueológica oriunda da Tradição Ceramista Tupiguarani que foi denominada de Fase
Itabapoana. A Fase Itabapoana seria uma fase mais recente da tradição Tupiguarani, que teria
ocorrido entre o final da subtradição corrugada e início da subtradição escovada. Esta fase
arqueológica foi identifica em sítios distribuídos em colinas argilosas dos cursos médio e
inferior do rio Paraíba do Sul e nos cursos inferiores dos rios Itabapoana e Muriaé.
DIAS & CARVALHO (1980) localizaram no município de Campos dos Goytacazes o sítio Caju e,
com o desenvolvimento de suas pesquisas, obtiveram uma datação de aproximadamente 1430
± 65 anos AP (550 AD), cuja idade se refere à denominada fase Mucuri, oriunda da Tradição
Ceramista Una. A denominada Tradição Una se encontra espalhada sobre um vasto território
(Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo) e suas manifestações não formam um
conjunto homogêneo.
PROUS (1992) buscando uma forma didática de descrever a cerâmica Una, dividiu-a em duas
variedades, que foram denominadas de variedade A’ e variedade B’. A variedade A’ está
distribuída geograficamente no norte mineiro e na porção meridional do estado de Goiás e
apresentaram os vestígios mais antigos da Tradição Una que foram descobertos por
arqueólogos do IAB, na Gruta do Gentio, nas proximidades do município de Unaí (MG). Os
fragmentos cerâmicos evidenciados foram datados em 3490 AP.
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De modo geral, a cerâmica da variedade A’ da Tradição Una é caracterizada pela ausência de
qualquer decoração, com vasilhas de dimensões pequenas de formas globulares ou cônicas. A
textura da pasta é extremamente compacta, a queima excelente, mantendo normalmente um
núcleo reduzido. A coloração é muito variável, geralmente cinza (por vezes preta polida) ou
marrom-escuro.
A variedade B’ da Tradição Una está distribuída geograficamente no sudeste de Minas Gerais,
no Espírito Santo e no Rio de Janeiro e segundo PROUS (1992), ocupam uma posição periférica
em relação à variedade A’ do qual poderiam ser oriundas (Figura 39).
Foram caracterizadas as seguintes fases na variedade B’ da Tradição Una conforme
apresentado na Tabela 95.

TABELA 95: Fases arqueológicas atribuídas à variedade B’ da tradição cerâmica Una.
FASE

CARACTERÍSTICAS

UF

Pium-hi

Caracterizada por apresentar uma cerâmica predominantemente negra, com
vasilhames pequenos, globulares, cônicos e piriformes que quase não apresentam
decoração. Constitui uma forma de transição entre as variedades A’ e B’ da Tradição
Una

MG

Tangui

Caracterizada por um material cerâmico de cor marrom e superfície alisada, possui uma
decoração simples e às vezes apresenta um ‘estriado polido’ e engobo vermelho.

ES

Una

Distribuída no litoral fluminense apresenta um padrão de sepultamento diretamente no
solo. Carece de maiores informações, contudo estaria atribuída aos ancestrais dos Puri
(Jê)

RJ

Mucuri

Caracterizada por uma cerâmica acordelada com uma superfície geralmente escura que
apresenta um miolo reduzido, com panelas cônicas ou por vezes globulares, geralmente
com bordas diretas, jarras e tigelas em meia calota.

RJ

Fonte: PROUS, 1992.
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FASE PIUM-HI: VASILHAME CERÂMICO (1), RODELA DE FUSO (2), MÃOS-DE-PILÃO OU
MÓZ (3).

FASE MUCURI: VASILHAMES CERÂMICOS (1-2), ADORNOS DE OSSO, CONCHA E
DENTES (3-4), LÂMINA DE MACHADO DE TALÃO ESTREITO (5).
FIGURA 39: Representações da cultura material da Tradição Una, variedade B’. Fonte: PROUS (1992).
De acordo com dados do MUSEU NACIONAL (2005), a fase Mucuri está organizada em grandes
aldeias, apresentando um padrão de enterramento em urnas (enterramento secundário) com
acompanhamentos funerários. Localiza-se no norte do Estado do Rio de Janeiro, nas regiões do
baixo e médio rio Paraíba do Sul e na Região Serrana, cujas datações em abrigos apresentam
idades de 720 ± 95 AP.
Os sítios mais característicos da fase Mucuri são: Ribeirão Dourado e Abrigo da Bela Vista
(Cordeiro), Toca dos Urubus e Toca do Caboclo (Santa Maria Madalena), Abrigo São Sebastião
do Alto (Trajano de Morais), Sítio do Caju (Campos dos Goytacazes), Abrigo da Serra das Duas
Barras (Duas Barras) e a Toca do Puri (Paraíba do Sul) (Mendonça de Souza, 1981). Essa fase é
caracterizada por ocupar abrigos-sob-rocha e grutas, com cerâmica simples, cujas formas
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lembram o “fruto da Sapucaia” (árvore sagrada para os Puri) ou globulares, de pequenas
dimensões (MUSEU NACIONAL, 2005).
Além do Sítio do Caju, dados do MUSEU NACIONAL (2005) e do LAB (2007) apontam os sítios
Lapa Puri-Campos, Sítio da Igrejinha e Morro da Cerâmica como pertencentes à Tradição Una
na região (Tabela 96).
TABELA 96: Sítios arqueológicos atribuídos à tradição cerâmica Una.
LOCALIZAÇÃO
SÍTIO

CARACTERÍSTICAS

MUNICÍPIO
UTM N

UTM E

Lapa Puri-Campos

Localizado na Fazenda Puri, margem direita do
Itabapoana. Abrigo-sob-rocha, funerário, muito
amplo, em encosta íngreme e de difícil acesso.
Presença de enterramentos e de lascas de
quartzo.

Sítio da Igrejinha

Apresenta-se implantado sobre topo de morro
com 572m de altitude. É composto por
presença de fragmentos cerâmicos até a
profundidade de 35cm. O sítio localiza-se na
estrada municipal que dá acesso à propriedade
da Srª Maria Olívia, na localidade conhecida
como Igrejinha, do distrito de Calheiros. No
local existem duas igrejas de Nossa Senhora da
Aparecida.

7674493

213855

Bom Jesus do
Itabapoana

Sítio Morro da
Cerâmica

Na mesma estrada municipal que dá acesso ao
sítio Morro da Igrejinha. Foi observado, em
superfície, material cerâmico.

7673695

215745

Bom Jesus do
Itabapoana

Sem informação

Bom Jesus do
Itabapoana

Fonte: Modificado de Museu Nacional, 2005.

Ainda na década de 1970, foram identificados no município de Bom Jesus do Itabapoana,
fornos indígenas nas fazendas Santa Cruz e Uricana. Trata-se de fornos de amplas dimensões,
construídos por uma câmara de combustão subterrânea, sobre a qual há uma plataforma, que
se conecta à câmara por meio de tubos cilíndricos e verticais. A câmara de combustão destes
fornos apresenta o teto abobadado.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 154

De acordo com GASPAR (1996), a área da bacia do rio Itabapoana é importante em
decorrência da proximidade do estado de Minas Gerais que conta com sítios arqueológicos
relacionados com o início da colonização do Brasil. Interessa saber, ainda, se há sítios
contemporâneos às manifestações dos pescadores-coletores que construíram sambaquis na
Região dos Lagos (RJ) por volta de 5000 AP e que estavam construindo sambaquis no rio Doce
(ES) por volta de 4000 AP.
A realidade das pesquisas arqueológicas na região começou a mudar devido ao
desenvolvimento de pesquisas de arqueologia de contrato (Arqueologia Preventiva) nas áreas
de influência do Complexo Hidrelétrico do Rio Itabapoana.
Durante o desenvolvimento do programa de diagnóstico do patrimônio histórico, arqueológico
e cultural na área sob influência do complexo, que compreendeu as PCHs Pirapetinga, Pedra
do Garrafão e Franca Amaral, foram identificados pela equipe do Museu Nacional 6 sítios
arqueológicos, conforme Tabela 97. Estes sítios estão inseridos na AII da PCH Bom Jesus,
conforme demonstrado no Mapa de Localização dos Sítios Arqueológicos.
Não foram identificados sítios arqueológicos na área de influência direta do empreendimento.

TABELA 97: Sítios arqueológicos localizados no complexo hidrelétrico do rio Itabapoana.
LOCALIZAÇÃO
NOME DO SÍTIO

MUNICÍPIO

TIPO

Fazenda São Pedro

Campos do
Goytacazes

Oficina lítica

Sem informação

Pedra do Garrafão

Aldeia das Garças

Campos do
Goytacazes

Aldeamento
Tupi

Sem informação

Pedra do Garrafão

Vila da Rainha

Campos do
Goytacazes

Histórico

7653487

255225

Pedra do Garrafão

Franca Amaral

Bom Jesus do
Itabapoana

Oficina lítica

7668073

215033

Franco Amaral

Itabapoana

Bom Jesus do
Itabapoana

Oficina lítica

7669699

216805

Franco Amaral

Fazenda das
Palmeiras

Bom Jesus do
Itabapoana

Histórico

7670070

216246

Franco Amaral

UTM N

UTM E

EMPREENDIMENTO

Fonte: Museu Nacional, 2005.

Dentre os sítios arqueológicos citados, o sítio histórico atribuído à famosa Vila da Rainha
merece destaque. O sítio está localizado na base de uma pequena elevação, coberta por
vegetação de gramínea, com ilhas de floresta secundária, onde empregaram como método
construtivo pedra e cal, em taipa de pilão. O sítio compreende um conjunto arquitetônico
integrado por vestígios de construção em pedras de cantaria composto por cais, canaletas,
edifícios e moinho (MUSEU NACIONAL, 2005).
Conforme MUSEU NACIONAL (2005): “foi evidenciado o local onde Pero de Góis fundou a Vila
da Rainha, em 1542. Todas as referências indicam como localização a primeira cachoeira do rio
Managé (nome seiscentista do rio Itabapoana), tendo sido destruída por nativos Goitacá”. Foi
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evidenciada também, durante as atividades de prospecção, o local onde a Vila da Rainha teria
sido reerguida no século XIX.
A ocupação humana por grupos pretéritos na bacia do rio Itabapoana pode apontar um
quadro referencial estratégico, com elementos para identificação de diferentes populações
pretéritas numa região que se caracteriza por limites culturais fronteiriços, pois, apesar das
pesquisas serem localizadas, as mesmas caracterizam a bacia do rio Itabapoana como um
caminho natural de penetração e assentamento de tais grupos.

5.4.8.4 PATRIMÔNIO ECOLÓGICO E PAISAGÍSTICO
Neste Diagnóstico, o entendimento de Patrimônio Ecológico e Paisagístico é referenciado ao
definido pela UNESCO na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e
Natural (1972). Este compreende os monumentos naturais constituídos por formações físicas e
biológicas ou por conjuntos de formações de valor universal excepcional do ponto de vista
estético ou científico, as formações geológicas e fisiográficas, as zonas estritamente
delimitadas que constituam habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas de valor
universal excepcional do ponto de vista estético ou cientifico, e os sítios naturais ou as áreas
naturais estritamente delimitadas detentoras de valor universal excepcional do ponto de vista
da ciência, da conservação ou da beleza natural.
O conceito de Patrimônio Ecológico e Paisagístico também está definido no Art. 225 da
Constituição Federal de 1988, no sentido de que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, sendo definidos, exclusivamente como “Patrimônio Nacional”, a Floresta Amazônica
brasileira, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.
Na Lei nº 9605/1988, denominada “Lei de Crimes Ambientais”, os textos dos Artigos 63 e 64
preveem penas criminais de reclusão para alterações feitas em áreas de valor paisagístico,
ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou
monumental.
No presente diagnóstico, o patrimônio histórico-cultural será entendido como um bem móvel,
imóvel ou natural que possua valor significativo para uma sociedade, podendo este ser
estético, artístico, documental, científico, social, espiritual, ecológico, paisagístico,
paleontológico ou arqueológico.
Na AII da PCH Bom Jesus, particularmente no município de Bom Jesus de Itabapoana no trecho
médio-alto do rio Itabapoana, há um apelo elevado às potencialidades naturais e paisagísticas
locais. Muitas cachoeiras e áreas de corredeiras do rio são utilizadas como área de lazer não
apenas pelos moradores dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana e do Norte, assim como
também por pessoas que mantém residências de veraneio e mesmo nas cidades e municípios
vizinhos. No entanto, na AID e ADA do empreendimento não são reconhecidas áreas de
interesse ecológico e paisagístico.
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5.4.8.5 PATRIMÔNIO ETNO-HISTÓRICO E CULTURAL
Para este Diagnóstico, o entendimento de Patrimônio Etno-Histórico e Cultural está pautado
nos ditames do Art. 216 da Constituição Federal de 1988, onde todo o conjunto das
manifestações culturais sejam estes materiais ou imateriais, nascidas do complexo etnográfico
e social protagonizado por europeus, indígenas e africanos, constitui o “Patrimônio Cultural
Brasileiro”.
No presente diagnóstico, o patrimônio histórico-cultural será entendido como um bem móvel,
imóvel ou natural que possua valor significativo para uma sociedade, podendo este ser
estético, artístico, documental, científico, social, espiritual, ecológico, paisagístico,
paleontológico ou arqueológico.
Desta forma, o Patrimônio Cultural é subdividido em Cultura Material, representada pelos
bens móveis e imóveis, incluindo o Patrimônio Arqueológico, e Cultura Imaterial Intangível,
onde são relacionados os ritos, festas populares, folclore local e regional, danças, cantos e
ritmos regionais e locais além das comidas típicas e indumentárias festivas ou ritualísticas.
Na região de entorno à PCH Bom Jesus, de modo geral, há um apelo muito elevado às
potencialidades naturais e paisagísticas locais, visto que muitas cachoeiras e áreas de
corredeiras do rio são utilizadas como área de lazer não apenas pelos moradores dos
municípios de Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana, assim como também por
pessoas que mantém residências de veraneio nos municípios e mesmo nas cidades vizinhas.
5.4.8.5.1 BENS DE INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL MATERIAL
5.4.8.5.1.1 Bom Jesus do Itabapoana
Em relação ao patrimônio histórico e cultural, notadamente o arquitetônico, foi identificado o
Cineteatro Monte Líbano, no distrito-sede de Bom Jesus do Itabapoana, tombado
provisoriamente pelo INEPAC em 2002 (Processo E-18/001.145/2002) (INEPAC, 2010).
O Cineteatro Monte Líbano foi construído durante a década de 1940 pelo libanês Merhige
Hanna Saad. Situado na praça central da cidade, foi inaugurado por ocasião das
comemorações do aniversário da mesma, em 14 de agosto de 1950. Durante 40 anos foi
centro de irradiação de cultura para a região Norte Fluminense, apresentando filmes e shows
de artistas vindos do Rio de Janeiro. Mais recentemente, com o declínio dos cinemas, encerrou
as suas atividades. Atualmente, na parte externa do Cineteatro Monte Líbano funciona o bar e
restaurante “Choppin”, ponto de encontro da população do distrito-sede de Bom Jesus do
Itabapoana (Figura 40).
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FIGURA 40: Vista frontal do cineteatro Monte Líbano – distrito-sede.
Segundo informações da Secretária de Cultura, o imóvel continua sobre propriedade da família
Saad, cujos descendentes ainda residem no município, sendo a residência utilizada nos finais
de semana e férias. Tal informação foi corroborada em conversa informal com o Sr. Eupídio
Gonçalves, de alcunha Baiano, vigia do estabelecimento, e também pela Srª Leninha,
doméstica da família.
De acordo com a mesma, o cineteatro e a residência da família, encontram-se sob a
responsabilidade do Sr. José Saad, domiciliado em Niterói (Figura 41). Posteriormente, foi feito
contato por telefone sem, no entanto, obter retorno do proprietário.

FIGURA 41: Residência da família Saad e detalhe do adorno da fachada – distrito-sede.
Na praça central do distrito-sede, ainda existem outros bens imóveis de relevante importância
histórica e cultural. Dentre estes, destaca-se a Igreja Matriz que, rendendo homenagens ao
Senhor Bom Jesus Crucificado, foi construída pelo Padre Guedes Machado entre 1875 e 1880.
Em sua nave, dividida em 15 quadros, estão pintadas cenas da Via Sacra e do Novo
Testamento, tendo, nas paredes, vitrais com cenas de fases da vida de Jesus Cristo (Figura 42).
No interior da igreja, também são encontradas diversas imagens em madeira, datadas do
século XIX. Algumas obras arquitetônicas da igreja, principalmente as encontradas no interior e
nave, fazem referência aos grandes templos cristãos da Itália.
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FIGURA 42: Igreja Matriz – distrito-sede.
Há também imóveis do final do século XIX e início do XX que, reformados e restaurados, foram
direcionados para novos usos, tais como hotéis, pousadas, restaurantes e outros serviços
(Figura 43).

Sobrados históricos restaurados: à direita, imóvel de 1896; à esquerda, imóvel de 1921.
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Detalhes construtivos em imóvel do início do século XX.

FIGURA 43: Imóveis históricos – distrito-sede.
O acervo patrimonial histórico e cultural também está bastante presente nos demais distritos
do município de Bom Jesus do Itabapoana. No pacato e bucólico Distrito de Rosal, há bens
imóveis cujos vestígios e padrões arquitetônicos remontam à colonização portuguesa na
região (Figura 44).

Igreja Matriz de Rosal.

Armazém e casario da Vila de Rosal.
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 160

Sedes de fazendas do período Colonial.

FIGURA 44: Imóveis históricos – distrito de Rosal.
A praça central de Rosal remete a uma verdadeira viagem no tempo, onde são encontradas a
Igreja Matriz cercada pelos casarios e armazéns, além de algumas sedes urbanas de fazendas
da região e um coreto. Nas proximidades da praça, há também uma casa do início do século XX
que abriga a Casa da Cultura e Museu Rogério Gonçalves Figueiredo, filho ilustre de juristas de
Bom Jesus do Itabapoana (Figura 45).

FIGURA 45: Casa da Cultura e Museu; destaque para a eira do telhado – distrito de Rosal.
No Distrito de Calheiros, algumas construções também guardam resquícios dos tempos
coloniais. Na porção central do distrito, estão localizados a igreja matriz, o cemitério e a praça
(Figura 46).
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FIGURA 46: Igreja Matriz (à esquerda) e cemitério ao lado da Igreja (à direita) – distrito de
Calheiros.
5.4.8.5.1.2 Bom Jesus do Norte
O município de Bom Jesus do Norte teve seu desenvolvimento arquitetônico intrinsecamente
ligado ao município fluminense de Bom Jesus do Itabapoana.
Representante deste desenvolvimento intrínseco é o fato de a Estação Ferroviária de Bom
Jesus, inaugurada em 1917 e pertencente por conveniência ao Ramal de Itabapoana da
Estrada de Ferro Leopoldina Ralway Co., ter sido construída em Bom Jesus do Norte, como
pode-se observar em relato histórico de um morador da região, Sr. Eliezer Magliano:
“Morei em Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio, mas a linha tecnicamente
terminava em Bom Jesus do Norte, que é a parte da cidade que fica no Espírito
Santo, do outro lado do rio Itabapoana. Não me lembro da estação de lá, não
sei por que, mas me lembro de vários armazéns, onde guardavam o café que
era enviado pela E. F. Itabapoana (...) Na cidade [Bom Jesus do Norte] hoje, só
sobra um ou outro armazém da ferrovia”. (grifo nosso)
Historicamente, a Estrada de Ferro Itabapoana começou a operar em 1916, ligando a estação
de Itabapoana (Ponte de Itabapoana), na Linha do Litoral, a Bom Jesus de Itabapoana (Bom
Jesus do Norte), costeando o rio Itabapoana. Embora nunca tenha sido incorporado pela
Leopoldina Ralway Co., era praticamente um ramal desta.
A estação ferroviária era originalmente chamada de Bom Jesus do Itabapoana (Figura 47). Na
década de 1940, o nome foi alterado para Bom Jesus do Norte. Em 1950, seus trilhos foram
arrancados, extinguindo o ramal ferroviário e desativando definitivamente a linha de
Itabapoana, em 1951.
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FIGURA 47: Estação Ferroviária de Bom Jesus, em sua inauguração. Fonte: Estações
Ferroviárias do Brasil, 2011.
5.4.8.5.2 BENS DE INTERESSE DA CULTURA IMATERIAL INTANGÍVEL
Parte dos bens de interesse da cultura imaterial intangível presentes nos municípios de Bom
Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte foram levantados e catalogados pelo SEBRAE entre
os anos 2004 e 2005, apresentado em catálogo específico intitulado “Artesanato da Bacia do
rio Itabapoana” (SEBRAE, 2005), tendo sido feito levantamento em todos os municípios que
compõem a bacia, dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

5.4.8.5.2.1 Bom Jesus do Itabapoana
De acordo com o catálogo do SEBRAE (2005), no município de Bom Jesus do Itabapoana, os
principais bens imateriais artesanais estão representados pelos modos de fazer de bordados e
arremates com barbante e sementes, cestarias e luminárias com fibras vegetais, além de
arranjos florais e quadros feitos com flores desidratadas (esqueletizadas) (Figura 48).

Luminárias – palha de milho e pet
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Luminária – palha de milho e pet

Quadro – MDF e flor esqueletizada

Gamela e Cachepô – papel machê e palha de arroz

Jogos americanos – fios de barbante e sementes

Cestaria – fibra de bananeira

Buquê desidratado – folhagens naturais

FIGURA 48: Modos de fazer – Bom Jesus do Itabapoana. Fonte: SEBRAE (2005).
No município de Bom Jesus do Itabapoana, o Departamento de Cultura está vinculado à
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Comércio e Indústria (Figura 49).
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FIGURA 49: Banner no centro de informações turísticas de Bom Jesus do Itabapoana.

As peças realizadas pelos artesãos do município são expostas e comercializadas no Centro de
Informações Turísticas, onde também funciona a Diretoria de Cultura da referida Secretaria
Municipal (Figura 50 e Figura 51).

Peças artesanais expostas nos stands do Centro de Informações Turísticas
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Carrinhos de madeira produzidos pelos artesãos locais

FIGURA 50: Artesanato – Bom Jesus do Itabapoana.

FIGURA 51: Oratório. Notar o detalhe dos entalhes em estilo rococó.

Em relação aos festejos, no município de Bom Jesus do Itabapoana, os mais típicos, que
caracterizam a cidade, são representados pela Festa de Santo Antônio no Distrito de Calheiros,
o BomJê Folia (carnaval fora de época), Festa da Coroa do Divino Espírito Santo que ocorre em
agosto, o Festival do Chorinho e Sanfona de Rosal, a Festa da Consciência Negra de Rosal, e,
principalmente, o Encontro Regional de Folia de Reis em dezembro (BOM JESUS DO
ITABAPOANA, 2010).

5.4.8.5.2.2 Bom Jesus do Norte
Já no município de Bom Jesus do Norte, estes ‘modos de fazer’ são reconhecidos pelo uso de
material vegetal para construção de bonecas, tais como palhas de milho e bananeira, cordas,
flores secas, bucha vegeta, dentre outros. Há também o uso de fibras vegetais para cestarias,
itens decorativos em madeira de eucalipto, bambu e sisal, a manufatura de santos e oratórios
pelos santeiros locais, além dos bonecos gigantes feitos com material reciclado (Figura 52).
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Bonecos – palha de milho e bucha vegetal

Luminária – madeiras diversas

Arranjos florais – flores e folhagens secas

FIGURA 52: Modos de fazer – Bom Jesus do Norte. Fonte: SEBRAE, 2005.
Em relação aos festejos, o município de Bom Jesus do Norte é reconhecido pelas festas
religiosas do padroeiro São Geraldo, da Folia de Reis, dos Rodeios e Vaquejadas, e das festas
locais com apresentação da Banda Musical Dercílio Dias (BOM JESUS DO NORTE, 2004).

5.4.8.6 PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
Durante os dias 14 a 16 de maio de 2010 e 13 a 15 de janeiro de 2011, foram realizadas
vistorias de campo não interventivas com o objetivo específico de evidenciar indícios
arqueológicos na ADA e AID do empreendimento, assim como também nas demais áreas dos
municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte que, apesar de apresentarem
pesquisas arqueológicas desenvolvidas, as mesmas ainda são carentes de informações sobre a
ocupação regional por grupos pretéritos.
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No mesmo período, foram realizadas pesquisas locais junto às secretarias de cultura e
educação dos respectivos municípios, além de terem sido evidenciados e catalogados bens
imóveis de cunho patrimonial edificado, por meio de fotografias, entrevistas formais em tais
órgãos e conversas informais com os habitantes locais.
5.4.8.6.1 Bom Jesus do Itabapoana
No município de Bom Jesus do Itabapoana, segundo conversa com a Diretora de Cultura da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, Srª Martha Almeida, há
relatos, principalmente nos distritos de Calheiros, Rosal e Barra do Pirapetinga, da existência
de vestígios de ocupação indígena na região.
Tais vestígios materiais estão representados principalmente pelo registro do sítio arqueológico
Forno do Índio (Figura 53), cujos trabalhos de identificação realizados pelo INEPAC fizeram o
cadastramento do mesmo, por meio do Processo nº 211.01.02. Contudo, tal forno foi
destruído para obras de benfeitorias de infraestrutura local, visto que estava localizado em
área de domínio público (calçada e meio-fio de arruamento) do centro do Distrito de Calheiros.

Queimadores cilíndricos da câmara de combustão.

Câmara localizada na encosta da vertente.

FIGURA 53: Sítio Forno do Índio – distrito de Calheiros. Fonte: Diretoria de Cultura de Bom
Jesus do Itabapoana (2010).
Também no Distrito de Calheiros, foi realizada visita à residência do Sr. Miguel Pereira de
Paulo, tido como “pesquisador” pelos habitantes locais (Figura 54).
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FIGURA 54: Sr. Miguel e sua lâmina de machado – distrito de Calheiros.
Na ocasião, o Sr. Miguel nos relatou a existência de vestígios de índios antigos na região de
Calheiros, encontrados e coletados por ele, visto sua atividade profissional estar ligada
diretamente ao trabalho na roça. Dentre tais vestígios, foram-nos apresentados diversos
fragmentos cerâmicos, incluindo fragmentos de assadores e outros vasilhames para cozimento
e de urnas funerárias que, de acordo com o Sr. Miguel, ainda existem vários espalhados pelas
roças em que o mesmo trabalha, incluindo “uma panelinha bem feitinha enterrada no alto do
morro” que o mesmo tem a pretensão de retirar do local (Figura 55).

Fragmentos cerâmicos de vasilhames e assadores utilitários.
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Fragmento cerâmico de urna funerária.

FIGURA 55: Fragmentos cerâmicos – distrito de Calheiros.
No entanto, mesmo o Sr. Miguel se tratando de pessoa humilde e com estudo básico, a
conversa surtiu o efeito esperado, visto que o mesmo tem conhecimento do que se tratam tais
vestígios, uma vez que relatou:
“Sei que teve índio ‘véio’ por aqui, mas o povo... ninguém nunca me acreditou!
Acham que só porque não tenho estudo, não posso saber dessas ‘coisa’ de
índio. Nas minhas ‘andança’ pelos ‘mato’, vejo muita coisa... muita coisa de
índio, que pego, guardo, e não falo pra ninguém daqui onde achei! Ninguém
me acredita! Mas, ainda tem muita coisa nos ‘mato’... nas cachoeiras então!
Óh que tem! Tem pedra-de-mós, parecida com essa [foi apontada uma lâmina
de machado], mas sem essa parte de cortar, bem redondinha nessa parte, e
um ‘cruzeiro’ [acreditamos serem amoladores/afiadores de lâminas] bem
feitinho na cachoeira”.
De acordo com o Sr. Miguel, nas áreas das propriedades Fazenda Boa Vista e Fazenda Paraíso,
ambas no Distrito de Calheiros, há vários vestígios arqueológicos, incluindo as áreas com
amoladores de lâminas de machado, mãos-de-pilão (pedra-de-mós), fragmentos cerâmicos e
lâminas de machado de tamanhos e formas diversas (Figura 56). Na localidade denominada
Seronha, há furnas e cavernas contendo grafismos rupestres.

Lâmina de machado com retoque no gume e encabamento.
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 170

Lâminas de machado com gume polido.

FIGURA 56: Lâminas de machado – distrito de Calheiros.
Na ocasião da primeira visita, não foi possível a ida até os locais mencionados, devido às
condições precárias dos acessos, bastante destruídos pelas fortes chuvas de abril na região.
No entanto, durante a segunda visita de campo, em 15 de janeiro de 2011, os pontos descritos
pelo Sr. Miguel foram visitados. Na ocasião, foi visto um setor do sítio arqueológico Fazenda
das Palmeiras, área onde o mesmo encontrou as lâminas de machado e os fragmentos de urna
funerária, e onde, segundo o mesmo, havia outro forno indígena, já destruído (UTM
N7673861/E216025) (Fazenda Boa Vista) (Figura 57).

Área de plantação de milho onde foram encontrados os fragmentos cerâmicos e as lâminas. Vista de torre da linha
de transmissão da PCH Calheiros.
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Sr. Miguel demonstrando alguns fragmentos de cerâmica ainda em superfície.

FIGURA 57: Setor do sítio arqueológico Fazenda das Palmeiras – distrito de Calheiros.
Também foram visitados 2 (dois) setores do sítio arqueológico Morro da Cerâmica (UTM
N7673867/E215312 e N7673970/E215257), onde foram evidenciados fragmentos cerâmicos
em corte da estrada Calheiros – Itaperuna e dispersa em superfície em área de pasto ao longo
da vertente (Figura 58).

Fragmentos cerâmicos em corte de estrada que liga Calheiros à Itaperuna e dispersos no leito da mesma.

Vista de setor do sítio vertente acima e de nascente em área de afloramento rochoso no sopé da vertente.
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FIGURA 58: Setores do sítio arqueológico Morro da Cerâmica – distrito de Calheiros.
No sítio arqueológico da Igrejinha, foram evidenciados fragmentos cerâmicos dispersos em
superfície e nas paredes do morro, no alto da vertente (Figura 59).

Fragmentos cerâmicos dispersos no alto da vertente. Vista de corte feito no alto da vertente para evidenciação dos
fragmentos em profudindade.

Vista das igrejinhas que dão nome ao sítio arqueológico. Vista de setor do sítio vertente acima.

FIGURA 59: Setores do sítio arqueológico da Igrejinha – distrito de Calheiros.
5.4.8.6.2 Bom Jesus do Norte
Em Bom Jesus do Norte, as entrevistas informais oportunísticas não surtiram efeito tão bom
como ocorrido com o Sr. Miguel, em Calheiros.
Não foram localizadas e/ou identificadas pessoas que tivessem conhecimento de haver
vestígios arqueológicos no município.
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5.4.8.7 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES
No diagnóstico arqueológico realizado obtivemos um quadro de ocupação regional que, apesar
de não completo, demonstra que a área de influência do empreendimento foi densamente
povoada em seu passado.
Com base no levantamento de dados secundários das pesquisas arqueológicas realizadas
anteriormente por outros pesquisadores, assim como também das entrevistas realizadas com
os moradores locais e, principalmente com o Sr. Miguel, e de acordo com os resultados das
vistorias in loco, foi possível identificar áreas com vestígios arqueológicos, da mesma forma
que já haviam sido registrados 08 (oito) sítios arqueológicos em Bom Jesus do Itabapoana.
O fato de tais sítios arqueológicos e outras evidências e vestígios arqueológicos terem sido
identificados nos locais considerados como AID do empreendimento, conferem grau muito
alto e bastante significativo ao potencial arqueológico preditivo local, o que indica que outros
locais de interesse arqueológico possam ser encontrados durante as demais atividades de
Arqueologia Preventiva a serem desenvolvidas nas áreas do empreendimento.
Dada a potencialidade arqueológica identificada na Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana,
segundo a historiografia local, a probabilidade da existência de outros sítios arqueológicos
nesta área é bastante elevada. As poucas pesquisas arqueológicas nesta porção da bacia do rio
Itabapoana dificultam a análise de seu potencial geral. Contudo, os sítios arqueológicos de
natureza pré-histórica e histórica já identificados, assim como também os outros vestígios,
atuam como representantes da qualidade e diversidade de culturas e povos outrora ocupantes
da região.
A associação dos dados obtidos através da pesquisa arqueológica com os dados etno-históricos
conhecidos nos levam a caracterizar a região da área de implantação do empreendimento
como de elevado potencial arqueológico.
O resultado do cruzamento dos dados supracitados se mostrou satisfatório e forneceu bases
sólidas para a criação de um zoneamento e um quadro arqueológico regional preliminar, que
mesmo incompleto, indica que as áreas de influência do empreendimento são de elevado
potencial arqueológico preditivo. Entretanto, esta afirmativa será confirmada apenas após o
desenvolvimento e elaboração de um plano de diretrizes voltado à identificação e resgate do
patrimônio arqueológico regional.
As informações reunidas, confrontadas com a observação e coleta de dados na área de
entorno da PCH Bom Jesus, constituem a base para a elaboração deste Diagnóstico e, de
acordo com as interferências geradas pelas obras de engenharia, a análise dos seus resultados
sobre o Patrimônio Histórico Cultural e Arqueológico.
A PCH Bom Jesus insere-se na Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana, em áreas dos municípios
de Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana, compreendendo uma região de ocupação
em períodos bastante recuados, traduzindo-se na instalação de populações indígenas, e de
povoamento histórico do Período Colonial, apresentando importantes edificações históricas
erigidas pelos colonizadores europeus e por grupamentos negros africanos.
Nos estudos realizados por instituições de pesquisa, intensificados a partir da década de 1960
e, principalmente com os trabalhos do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas –
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PRONAPA, na década de 1970, vários pesquisadores se dedicaram a aprofundar o
conhecimento sobre as populações que habitaram o território brasileiro. Havia uma
preocupação em identificar sua cultura material, seus traços físicos e a inserção destes sítios
no ambiente.
As informações existentes indicam que a área da bacia do rio Itabapoana foi intensamente
ocupada por diferentes grupos culturais, tanto durante o período pré-colonial como colonial.
Há tênues indícios de caçadores, testemunhos de cavernas e abrigos contendo grafismos
rupestres, significativa informação sobre a presença de ceramistas e dos habitantes nativos no
período da colonização européia, registros dos primeiros assentamentos europeus e seus
desdobramentos associados à modernização do país bem como vestígios de grupos
procedentes da África. Especial destaque cabe ao Patrimônio Histórico e Cultural Edificado
existente na região, tratando-se de uma área rica no que se refere ao patrimônio cultural local.
A área de entorno à PCH Bom Jesus é uma região de elevado interesse arqueológico e etnohistórico-cultural para pesquisadores brasileiros. Contudo, nem todas as áreas de elevado
potencial do Patrimônio Arqueológico mencionadas nas entrevistas realizadas com os
moradores locais puderam ser localizadas e identificadas.
No entanto, considerando esse rico acervo cultural, a região estudada possui importante papel
como referência das ocupações pré-históricas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais,
sendo os aldeamentos indígenas testemunhos valiosos das características das mais antigas
ocupações humanas ali encontradas, aldeias estas estabelecidas antes da ocupação européia e
os demais aldeamentos de grupos indígenas em pleno processo colonial. Da mesma forma, os
adensamentos populacionais que mais tarde, durante os processos econômicos dos ciclos
econômicos na região, se fixaram nas localidades de entorno ao rio, proporcionam referências
valiosas para se entender a dinâmica da ocupação humana na área.
Finalmente, os caminhos que se associavam para integrar esses núcleos florescentes, sejam as
estradas de terra, as vias férreas ou marítimas que causaram um impacto significativo na
reordenação territorial da área, são importantes fontes para a compreensão da dinâmica
histórica dos municípios envolvidos.
Por outro lado, essa mesma dinâmica que se processou com a instalação de diferentes
elementos histórico-culturais contribui para a modificação da área como um todo, imprimindo
novas configurações a cada momento histórico por que passou a região.
A expansão agrícola com as plantações de cana-de-açúcar, café, roças de subsistência e outros
de interesse para a economia colonial, assim como a exploração das áreas de Mata Atlântica
para o fornecimento de combustível para as atividades produtivas e aumento de áreas
cultiváveis, imprimiu uma modificação substancial da cobertura vegetal, que certamente agiu
de maneira destrutiva na conservação dos sítios arqueológicos mais antigos, destacando-se os
pré-coloniais que não possuíam interesse por parte dos habitantes que ali se instalaram
durante a colonização européia.
A caracterização da área remete à definição de uma paisagem cultural com diversas
construções antigas, muitas restauradas e com novo uso, constituindo conjuntos de
informações de caráter diacrônico que reúnem dados materiais sobre épocas passadas com
grande potencial de articulação com a historiografia conhecida.
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O potencial arqueológico e etno-histórico da área de entorno à PCH Bom Jesus, portanto, se
torna bastante elevado como fonte para o estudo arqueológico e historiográfico,
considerando-se essas inúmeras referências e as possibilidades de novos achados, se forem
feitas pesquisas de caráter científico, as quais, por sua vez, deverão tomar o cuidado de
atualizar os dados sobre os sítios já registrados, diagnosticando a situação em que se
encontram atualmente.
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7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

223. A apresentação e a analise dos fatores ambientais e suas interações deverão
englobar as variáveis suscetíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos
significativos durante as fases de implantação, operação e desativação, destacando
os efeitos sinérgicos com os demais empreendimentos e atividades já existentes na
área.
Os impactos identificados e analisados foram distinguidos segundo as fases de implantação do
empreendimento, definidas da seguinte forma:


Planejamento: etapa em que são desenvolvidos os estudos preliminares e de
concepção do empreendimento e a divulgação de sua implantação;



Implantação: etapa subdividida em atividades preparatórias, envolvendo a mobilização
de recursos humanos e materiais para a implantação do empreendimento e execução
das obras de terraplanagem e infraestrutura, fornecendo as condições necessárias
para o seu funcionamento;



Ocupação: etapa em que o empreendimento passa a funcionar mediante a
disponibilização dos lotes para ocupação, construção das edificações pelos
proprietários e utilização da infraestrutura do empreendimento. Cabe esclarecer que
foram levantados os possíveis impactos dessa fase como uma forma de melhor de
subsidiar o entendimento e a análise por parte do órgão ambiental.



Desativação: etapa de desativação do empreendimento com encerramento do desvio
da vazão hídrica para a casa de força, e consequentemente com o fim da atividade
geradora de energia elétrica.

224. Na identificação e avaliação dos impactos ambientais decorrentes da atividade,
deverão ser apresentados os critérios para definição e interpretação da importância
e abrangência dos impactos ambientais, explicitando a metodologia utilizada na sua
elaboração, e sempre que possível dados e fontes de referencia utilizadas para
subsidiar a analise.
Os impactos ambientais previstos para o empreendimento foram identificados e classificados
de acordo com o sistema de licenciamento ambiental. A metodologia adotada é baseada nos
padrões estabelecidos pela legislação vigente e em conceitos técnicos amplamente utilizados.
A partir da discussão interdisciplinar das ações do empreendimento e do diagnóstico
ambiental das áreas de influência, estabeleceu-se uma metodologia própria para identificação
e classificação dos impactos, utilizando-se como instrumento básico uma matriz de interação.
Essa Metodologia de Avaliação de Impactos Ambientais se baseia na Matriz de Leopold
(SUREHMA/GTZ, 1992), com as adaptações pertinentes, vistas as particularidades do
empreendimento com respeito às atividades a serem desenvolvidas nas suas fases de
implantação e ocupação.
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A metodologia aqui utilizada atende aos princípios norteadores da Resolução nº 001/86 do
Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, à Lei estadual nº 1.356/88 e à DZ 041-R13 –
Diretriz para Implementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório
de Impacto Ambiental (RIMA), aprovada pela Deliberação CECA nº 3.586/96.
Uma vez avaliados os impactos ambientais, foram estudadas as medidas que pudessem
mitigar, controlar e monitorar seus efeitos negativos ou potencializar seus efeitos positivos.
Nesta seção, serão identificados, caracterizados e valorados os impactos ambientais
decorrentes das atividades a serem realizadas no Empreendimento. Esta avaliação de impactos
foi preparada com base nas seguintes informações:
a. Dados de caracterização do empreendimento;
b. Dados dos diagnósticos ambientais de meio físico, biótico e socioeconômico, com foco
nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento e área diretamente
afetada.
A metodologia utilizada nesta avaliação dos impactos ambientais se baseia na aplicação de
uma sequencia de etapas, a saber:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

Identificação e listagem das ações componentes, com base na descrição do
empreendimento;
Identificação das interferências com os fatores ambientais nos meios físico,
biótico e socioeconômico;
Identificação, descrição e valoração dos impactos sobre os diversos fatores
ambientais potencialmente afetados pelo empreendimento;
Avaliação sob a ótica de sua natureza (impacto positivo ou negativo), forma
de incidência (direto ou indireto), abrangência (local ou regional); duração
(Impacto curto, médio ou longo prazo), forma de manifestação (impacto
temporário, permanente ou cíclico), grau de reversibilidade (reversível ou
irreversível). Esses aspectos dos impactos foram assim integrados por um
sistema de escores numéricos que define a magnitude e importância do
impacto.
Avaliação do potencial cumulativo e/ou sinérgico de cada impacto quando
comparado aos outros impactos identificados. Entende-se como
cumulatividade o efeito de adição que ocorre quando um determinado
impacto aumenta o efeito de outros impactos já incidentes sobre o fator
ambiental avaliado. A sinergia ocorre quando um determinado impacto
potencializa efeitos negativos ou benéficos no ambiente. Nesta avaliação, o
conceito de cumulatividade e/ou sinergia se baseou na existência de
atividades similares às do empreendimento ou outras, desenvolvidas nas
áreas de influência do empreendimento, que possam estar contribuindo
para amplificar ou potencializar impactos específicos ocasionados pelo
empreendimento sob avaliação.
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vi.

Composição de uma matriz de impactos que integra os resultados do
processo de identificação e valoração de impactos e identificam quais são
os fatores ambientais mais vulneráveis ao empreendimento.

Cada impacto identificado é apresentado em tópicos, a saber:
a. Descritivo: descreve
empreendimento;

o

possível

impacto

decorrente

da

implantação

do

b. Valoração do Impacto: apresenta o quadro com a valoração dos impactos segundo a
metodologia apresentada, e;
c. Medidas Mitigadoras ou Potencializadoras: Identifica e descreve as medidas
mitigadoras ou potencializadoras aplicáveis e os Planos e Programas de
acompanhamento dos referidos impactos, quando cabíveis.
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225. O resultado da analise deverá ser apresentado na forma de uma matriz de impactos, contendo uma síntese conclusiva dos impactos
relevantes a serem considerados nas fases de implantação, operação e desativação de todas as atividades previstas.

1. Geração de Expectativa

2. Indução/Aceleração de Processos
Erosivos e Movimentos de Massa

Socio

Físico

Plan

Inst

Rev
(1)

Rev
(1)

Reg
(3)

Lo (1)

Temp
(1)

Temp
(1)

Pot
(1)

Pot
(1)

Não (1)

Não (1)

7

5

Baixa

Baixa

Direta

Direta

Localização

Prazo

Natureza

Incidência

Importância

Magnitude

Sinergia/
Cumulatividade

Ocorrência

Fase

Duração

Meio

Abrangência

Impacto

Reversibilidade

TABELA 1: Matriz-síntese dos impactos e medidas mitigadoras da PCH Bom Jesus. Legenda: Inst = instalação; Op = operação; Plan = planejamento; Irrev = irreversível; Rev =
reversível; Lo = local; Reg = regional; Per = permanente; Temp = temporário; Pot = potencial.

Fator Gerador

Visitas técnicas ao
local do
empreendimento

Negativa

Médio/
longo

Cortes de taludes,
instalação dos
canteiros de obras,
abertura de
Negativa AID
acessos,
movimentações de
terra e
terraplenagem.

Programa de Monitoramento
e Controle de Processos
Erosivos e Movimentos de
Massa/ controle da erosão;
PRAD/ mitigação com a
reparação e recuperação das
áreas degradadas.
Programa de Monitoramento
e Controle de Processos
Erosivos e Movimentos de
Massa/ controle da erosão.
Programa de Gestão de

AII

3. Aumento no Carreamento de
Sólidos para o Rio

Físico

Inst

Rev
(1)

Lo (1)

Temp
(1)

Real
(3)

Não (1)

7

Baixa

Direta

Curto

4. Interferência com Atividades

Socio

Inst

Irrev

Lo (1)

Per

Real

Não (1)

11

Moderada

Direta

Curto

Negativa AID Instalação do
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Programa de Comunicação
Social/ mitigação através da
informação e debate sobre o
empreendimento, com seus
impactos e programas
ambientais.

Médio/
longo

Movimentação de
Negativa AID terra próximo o
leito do rio.
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Tipo de medida/ Ação e
eficácia

5. Geração de lixo, resíduos e
efluentes

6. Afugentamento da fauna

7. Interferência com a Biota Aquática
durante o desvio do rio

(3)

Socio

Bio

Inst

Inst

Rev
(1)

Rev
(1)

Lo (1)

Temp
Lo (1)
(1)

Pot
(1)

Fator Gerador

empreendimento

Não (1)

Não (1)

7

5

Baixa

Baixa

Direta

Indireta

Negativa AID

Curto

O barulho e poeira
gerada pelas
Negativa AID atividades
construtivas de
forma geral.

Inst

Rev
(1)

Lo (1)

Temp
(1)

Real
(3)

Não (1)

7

Baixa

Direta

Curto

8. Alterações Demográficas

Socio

Inst

Rev
(1)

Reg
(3)

Temp
(1)

Pot
(1)

Não (1)

7

Baixa

Indireta

Curto

9. Pressão na Infraestrutura de Saúde

Socio

Inst

Rev

Reg

Temp

Pot

Não (1)

7

Baixa

Indireta

Curto
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Instalação do
canteiro de obras.

Curto

Bio
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Localização

Prazo

Natureza

Real
(3)

Incidência

Temp
(1)

Importância

(3)

Magnitude

(3)

Sinergia/
Cumulatividade

Ocorrência

Minerárias

Duração

Fase

Abrangência

Meio

Reversibilidade

Impacto

Tipo de medida/ Ação e
eficácia

Interferências com as
Atividades Minerárias/
controle das restrições ao
licenciamento minerário.
PAC/ mitigação com
cumprimento de diretrizes
para evitar a contaminação ou
proliferação de vetores,
através da correta destinação
de lixo e resíduos.
Programa de Monitoramento
de Fauna/ controle dos
indicadores ecológicos da
fauna terrestre e aquática.

Programa de Resgate de
Ictiofauna/ mitigação com o
Negativa AID Desvio do rio.
resgate dos peixes que
poderão ficar aprisionados em
poças, evitando sua morte.
Programa de Comunicação
Oferta de emprego
Social/ controle dos
e expectativa
indicadores sociais da região;
Negativa AII gerada pela
PAC/ mitigação com a
instalação do
contratação da mão de obra
empreendimento.
da região.
Negativa AII Alteração
Programa de Comunicação

Localização

Prazo

Natureza

(1)

Incidência

(1)

Importância

(3)

Magnitude

Ocorrência

(1)

Sinergia/
Cumulatividade

Duração

Fase

Abrangência

Meio

Reversibilidade

Impacto

demográfica

10. Pressão nos Equipamentos e
Serviços Sociais

Socio

Inst

Rev
(1)

Reg
(3)

Temp
(1)

Pot
(1)

Não (1)

7

Baixa

Indireta

Curto

Negativa

AII

11. Alteração do Mercado do Trabalho

Socio

Inst

Rev
(1)

Reg
(3)

Temp
(1)

Pot
(1)

Não (1)

7

Baixa

Direta

Curto

Positiva

AII

12. Alteração no Mercado de Bens e
Serviços, da Renda Regional e das

Socio

Inst

Rev
(1)

Reg
(3)

Temp
(1)

Pot
(1)

Não (1)

7

Baixa

Direta

Curto

Positiva

AII
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Tipo de medida/ Ação e
eficácia

Social/ controle dos
indicadores sociais da região;
Programa de Educação
Ambiental; Programa de
Saúde e PAC/ mitigação com
informações e palestras aos
trabalhadores no sentido de
evitar o número de acidentes,
e contratação da mão de obra
da região.
Programa de Comunicação
Social/ controle dos
indicadores sociais da região; e
PAC/ mitigação com
Alteração
informações e palestras aos
demográfica
trabalhadores no sentido de
evitar o número de acidentes,
e contratação da mão de obra
da região.
Programa de Comunicação
Oferta de emprego Social/ controle dos
devido a instalação indicadores sociais da região;
do
PAC/ mitigação com a
empreendimento. contratação da mão de obra
da região.
Aumento dos
Programa de Comunicação
postos de trabalho Social/ controle dos

Localização

Prazo

Natureza

Incidência

Importância

Magnitude

Sinergia/
Cumulatividade

Ocorrência

Duração

Fase

Abrangência

Meio

Reversibilidade

Impacto

Arrecadações Municipais

13. Interferência sobre as Terras e
Propriedades Locais

14. Aumento do Tráfego Terrestre

15. Geração de Ruídos e Emissão de
Partículas

e massa salarial

Socio

Socio

Socio

Inst

Irrev
(3)

Lo (1)

Per
(3)

Real
(3)

Inst

Rev
(1)

Lo (1)

Temp
(1)

Real
(3)

Inst

Rev
(1)

Temp
Lo (1)
(1)

Real
(3)

16. Alteração da Paisagem

Socio

Inst

Irrev
(3)

17. Interferência no Turismo e Lazer

Socio

Inst

Rev
(1)
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Fator Gerador

Não (1)

Não (1)

Não (1)

11

7

7

Moderada

Baixa

Baixa

Direta

Direta

Direta

Negativa AID

Curto

Aumento da
circulação de
Negativa AID pessoas e
maquinário por
causa das obras.

Curto

Ruído e poeira
gerados pelas
Negativa AID
atividades
construtivas

Lo (1)

Per
(3)

Real
(3)

Sim (3)

13

Alta

Direta

Curto

Lo (1)

Per
(3)

Real
(3)

Sim (3)

11

Moderada

Indireta

Curto
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Instalação do
empreendimento.

Curto

Redução de vazão
no trecho e
Negativa AID instalação das
estruturas
construtivas.
Formação do
Negativa AID
reservatório e

Tipo de medida/ Ação e
eficácia

indicadores sociais da região;
PAC/ mitigação com a
contratação da mão de obra
da região.
Programa de Avaliação das
Terras e Benfeitorias /
compensação pelas terras
atingidas
Programa de Educação
Ambiental/ mitigação dos
impactos com a informação
para comunidade, reforço da
sinalização de trânsito,
principalmente em Macário de
Baixo.
PAC/ mitigação com o
cumprimento de diretizes que
seguem as normas vigentes
para emissão de ruído e
partículas.
Pacuera/ compensação com a
melhora das condições
hidrológicas, em especial no
TVR.
Pacuera/ medidas
compensatórias para estimular

Localização

Prazo

Natureza

Incidência

Importância

Magnitude

Sinergia/
Cumulatividade

Ocorrência

Duração

Fase

Abrangência

Meio

Reversibilidade

Impacto

Fator Gerador

redução de vazão
noTVR.

18. Interferência em Sítios
Arqueológicos

Socio

Inst

Rev
(1)

Lo (1)

Per
(3)

Pot
(1)

Sim (3)

9

Moderada

Direta

Curto

Negativa AID

19. Redução da área de pesca

Socio

Inst

Irrev
(3)

Lo (1)

Per
(3)

Real
(3)

Sim (3)

13

Alta

Direta

Curto

Negativa AID

20. Alteração na qualidade da água

Bio

Op

Irrev
(3)

Lo (1)

Per
(3)

Pot
(1)

Sim (3)

11

Moderada

Indireta

Curto

Negativa AID

21. Alterações nas Comunidades

Bio

Op

Irrev

Lo (1)

Per

Pot

Sim (3)

11

Moderada

Direta

Médio/

Negativa AID
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Tipo de medida/ Ação e
eficácia

o lazer e turismo.

Programa de Arqueologia
Preventiva e Programa de
Obras de
Educação Patrimonial para
construção civil
Arqueologia Preventiva/
(canteiro de obras,
mitigação com o resgate
acesso, casa de
arqueológico porventura
força etc) e
existente na ADA do
formação do
empreendimento; e com a
reservatório
promoção e salvaguarda do
patrimônio cultural da região.
Acesso restrito à
área do
reservatório do
Programa de Comunicação
empreendimento
Social/ controle dos
e redução da vazão indicadores sociais da região
no trecho de vazão
reduzida (TVR).
Programa de Monitoramento
Alteração da
da Qualidade de Água e
paisagem e
Pacuera/ controle das
redução da vazão
possíveis alterações na
no trecho entre a
qualidade da água e mitigação
barragem e a casa
com a melhora das condições
de força.
hidrológicas no TVR.
Formação do
Programa de Monitoramento

Per
(3)

Pot
(1)

Real
(3)

Sim (3)

13

Alta

Bio

Op

Irrev
(3)

Lo (1)

Per
(3)

24. Aumento da oferta de energia
elétrica

Socio

Op

Irrev
(3)

Reg
(3)

Per
(3)

Real
(3)

Sim (3)

15

25. Desmobilização da mão de obra

Socio

Op

Irrev
(3)

Reg
(3)

Temp
(1)

Real
(3)

Não (1)

11

23. Supressão de habitat para biota
aquática

PCH Bom Jesus
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Localização

Reg
(3)

longo

Irrev
(3)

Bio

Prazo

Natureza

(1)

Incidência

(3)

(3)

Op

22. Obstáculo à rota migratória

Importância

Magnitude

Sinergia/
Cumulatividade

Ocorrência

Aquáticas

Duração

Fase

Abrangência

Meio

Reversibilidade

Impacto

Sim (3)

13

Alta

Direta

Fator Gerador

reservatório

Negativa

Direta

Curto

Redução de vazão
no trecho entre a
Negativa AID
barragem e a casa
de força

Alta

Direta

Curto

Positiva

AII

Início da operação
do
empreendimento.

Moderada

Direta

Curto

Negativa

AII

Fim das obras de
instalação
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AII

Instalação da
barragem.

Curto

Tipo de medida/ Ação e
eficácia

da Biota Aquática/ controle
dos indicadores ecológicos da
fauna aquática.
Programa de Monitoramento
da Biota Aquática/ controle
dos indicadores ecológicos da
fauna aquática.
Programa de Monitoramento
da Biota Aquática/ controle
dos indicadores ecológicos da
fauna aquática; Pacuera/
medidas compensatórias com
a melhoria das condições
hidrológicas.
Programa de Comunicação
Social/ controle dos
indicadores sociais da região

226. Na apresentação dos resultados, devera constar:
a) Metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a
interpretação e analise de suas interações;
Os impactos ambientais previstos para o empreendimento foram identificados e classificados
de acordo com o sistema de licenciamento ambiental. A metodologia adotada é baseada nos
padrões estabelecidos pela legislação vigente e em conceitos técnicos amplamente utilizados.
A partir da discussão interdisciplinar das ações do empreendimento e do diagnóstico
ambiental das áreas de influência, estabeleceu-se uma metodologia própria para identificação
e classificação dos impactos, utilizando-se como instrumento básico uma matriz de interação.
Essa Metodologia de Avaliação de Impactos Ambientais se baseia na Matriz de Leopold
(SUREHMA/GTZ, 1992), com as adaptações pertinentes, vistas as particularidades do
empreendimento com respeito às atividades a serem desenvolvidas nas suas fases de
implantação e ocupação.
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b) Valoração, magnitude, abrangência e importância dos impactos;
A avaliação dos impactos ambientais é o procedimento crítico do processo de avaliação da
viabilidade ambiental de um empreendimento, visto que é a partir da caracterização dos
impactos significativos que são definidas as medidas de controle, de mitigação e de
acompanhamento dos impactos reversíveis e as medidas de compensação ambiental para os
irreversíveis, bem como medidas de otimização dos impactos significativos benéficos a serem
implementadas pelo empreendimento.
A metodologia utilizada contemplou critérios específicos de avaliação de impacto ambiental.
Estes critérios de avaliação são baseados na valoração dos impactos ambientais que estão
intrinsecamente associados à magnitude do impacto, e aos quais foram atribuídos valores
relativos, objetivando-se minimizar a subjetividade na sua valoração.
Os critérios aqui utilizados estão caracterizados a seguir, considerando-se que os números
mantidos entre parênteses correspondem aos respectivos valores relativos (pesos), atribuídos
a cada um dos parâmetros a seguir:
i.

Reversibilidade
Reversível (1): é aquela situação na qual o fator ou parâmetro ambiental afetado
retorna a uma dada situação de equilíbrio (quando este cessar), semelhante
àquela que estaria estabelecida caso o impacto não tivesse ocorrido, ou seja,
retorno às suas condições originais.
Irreversível (3): o fator ou parâmetro ambiental se mantém impactado apesar da
adoção de ações de controle dos aspectos ambientais e/ou de mitigação do
próprio impacto, caracterizando, assim, impactos não mitigáveis na sua totalidade
ou em parte. Quando, uma vez ocorrida à ação, o fator ou parâmetro ambiental
afetado não retorna às suas condições originais em um prazo previsível (DZ 041 R13).

ii.

Abrangência
Local (1): a alteração de reflete na ADA e AID (área de influência direta) do
empreendimento, quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações
(DZ 041 R-13).
Regional (3): a alteração se reflete inclusive na AII (área de influência indireta) do
empreendimento, quando o impacto se faz sentir além das imediações do sítio
onde se dá a ação (DZ 041 R-13).

iii.

Duração
Temporária (1): a alteração tem caráter transitório (duração determinada).
Permanente (3): a alteração persiste mesmo quando cessada a atividade que a
desencadeou. Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de se
manifestar num horizonte temporal conhecido (DZ 041 R-13).
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iv.

Ocorrência:
Potencial (1): é a alteração passível de ocorrer, porém não prevista em situações
normais de operação.
Real (3): quando o impacto não depende de condições excepcionais para ocorrer e
está associado aos aspectos ambientais correntes do empreendimento.

v.

Sinergia/ cumulatividade
Não sinérgico (1): é o impacto que não possui efeito sinérgico ou de
cumulatividade com outros empreendimentos que ocorrem na bacia.
Sinérgico (3): é o impacto que possui efeito sinérgico ou de cumulatividade com
outros empreendimentos que ocorrem na bacia.

A Magnitude do impacto pode ser considerada como o resultado da soma dos valores
atribuídos a cada característica do impacto. Reflete o grau de alteração da qualidade
ambiental do meio que está sendo objeto da avaliação. A Importância é caracterizada a partir
da consolidação dos valores associados aos critérios de valoração de impactos ambientais (os
quais se encontram detalhados a seguir). A Importância deverá ser expressa por meio da
seguinte classificação:
 Baixa: valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 5 ou 7.
 Moderada: valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 9 ou 11.
 Alta: valores atribuídos aos critérios de valoração igual a 13 ou 15.
A metodologia contempla, ainda, critérios complementares que visam subsidiar a identificação
das ações a serem propostas em cada caso específico, a saber:

i.

Incidência:
Direta: alteração que decorre de uma atividade do empreendimento.
Indireta: alteração que decorre de um impacto direto.

ii.

Prazo de Ocorrência:
Curto Prazo: alteração que se manifesta imediatamente após a ocorrência da
atividade ou do processo ou da tarefa que a desencadeou. Impacto Imediato é
quando o efeito surge no instante em que se dá a ação (DZ 041 R-13).
Médio a Longo Prazo: alteração que demanda um intervalo de tempo para que
possa se manifestar (ser verificada), o qual deve ser definido em função das
características peculiares do empreendimento.
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iii.

Natureza:
Positiva: alteração de caráter benéfico.
Negativa: alteração de caráter adverso.
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c) Descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental, considerado no
diagnostico ambiental;
I - FASE DE PLANEJAMENTO
A - MEIO ANTRÓPICO
1. Geração de expectativa
Fator Gerador
Visitas técnicas ao local do empreendimento.
Descrição
A fase de planejamento do empreendimento que envolve etapas de obtenção da LP e LI pode
gerar diferentes expectativas na população residente na área de influência do
empreendimento. Tais expectativas podem ser positivas, quando se referem à possível criação
de fontes de emprego, como também podem ser negativas, especialmente com relação aos
possíveis impactos que serão causados pelo empreendimento.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Direta

Prazo

Médio/longo

Natureza

Negativa

Medidas
- Programa de Comunicação Social, com a mitigação através da informação e debate sobre o
empreendimento, seus impactos e programas ambientais, com a comunidade local.
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II - FASE DE INSTALAÇÃO
A - MEIO FÍSICO
2. Indução/aceleração de processos erosivos e movimentos de massa
Fator gerador
Cortes de taludes, instalação dos canteiros de obras, abertura de acessos, movimentações de
terra e terraplenagem.
Descrição
Nas áreas de ocorrência da forma de relevo apresentada neste estudo poderão incidir a
instalação de processos erosivos ou a deflagração de movimentos de massa, dadas as
características ambientais apresentadas pelo compartimento de relevo descrito, caso não
sejam tomadas as devidas precauções.
Podem ocorrer movimentos de massa causados por escorregamentos rotacionais e
desbarrancamentos nas margens dos cursos d’água. Devido à elevação do nível do lençol
freático, estas áreas tornam-se mais vulneráveis a eventos de inundação das planícies fluviais.
No entanto, os terrenos lindeiros ao reservatório apresentam pequena declividade e
inclinação, cujo enchimento do reservatório não colocará em risco suas margens, uma vez que
as áreas do entorno são essencialmente planas, não apresentam pendentes suficientemente
elevadas e/ou inclinadas capazes de sofrerem desestabilização quanto às encostas e taludes ao
ponto de provocar deflagração de movimentos de massa.
Por outro lado, conforme ocorre para o impacto Indução ao Assoreamento do Reservatório, o
regime de precipitação e pluviosidade é fator relevante para a manutenção não apenas do
nível do lençol freático alto, mas também do escoamento superficial pluvial laminar, que pode
passar a concentrado, acarretando em incisões nas camadas superficiais do solo
extremamente síltico-argiloso ou areno-argiloso existente.
Dessa forma, os movimentos de massa destacados neste estudo têm sua gênese e
desenvolvimento acarretados naturalmente, podendo, no entanto, também ser intensificados
e/ou deflagrados por ações e práticas antrópicas, tais como o mau uso do solo, pisoteio do
gado e cortes indevidos de taludes.
Quando da implantação do empreendimento, atividades de terraplenagem, escavação e
aterramentos, poderão deflagrar processos erosivos e/ou movimentos de massa, já que
deixarão o solo exposto à ação direta das chuvas e alterarão a estabilidade das encostas e
taludes existentes, caso não sejam adotadas medidas preventivas e corretivas durante esta
fase do empreendimento.
Este impacto poderá contribuir para a Indução ao Assoreamento do Reservatório, devido ao
aumento quantitativo do material terrígeno carreado.
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Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (5)

Incidência

Direta

Prazo

Médio/longo

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e Movimentos de Massa, com o
controle da erosão; e PRAD, com a reparação e recuperação das áreas degradadas.
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3. Aumento no carreamento de sólidos para o rio
Fator Gerador
Movimentação de terra próximo ao leito do rio.

Descrição
Os sólidos decorrentes do revolvimento do solo nas áreas de corte e aterro e pelo próprio
manejo do solo para a construção das diversas estruturas relacionadas provocam o
carreamento de sólidos para o rio.
O desvio do rio também constitui importante fator desencadeador deste impacto. A própria
abertura de canais de desvio e construção das ensecadeiras são ações potenciais para
aumento do aporte de sedimento para o rio.
Com isso, podem ser provocadas alterações localizadas em parâmetros como turbidez, sólidos
dissolvidos e em suspensão.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e Movimentos de Massa para
controle da erosão. Como prevenção, deverão ser evitadas áreas de alto potencial à erosão
para a instalação das estruturas de apoio às obras e de obtenção de materiais de construção,
ou de descarte de estéreis.
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4. Interferência com atividades minerárias
Fator gerador
Instalação do empreendimento.
Descrição
Durante o levantamento de autorizações e concessões minerais junto ao DNPM, foi
identificada uma área de interesse para pesquisa e extração mineral dentro da AID da PCH
Bom Jesus, representada no Mapa de Direitos Minerários.
A implantação da pequena central hidrelétrica poderá interferir nas jazidas minerais
correspondentes aos processos disponibilizados pelo DNPM de áreas de interesse mineral.
Deve-se, entretanto, conhecer em detalhe as áreas requeridas para pesquisa e lavra, assim
como a localização da ocorrência ou jazida da substância mineral de interesse, dada que a
interferência constatada pelo estudo atual é do polígono da área mineral requerida que
intercepta a AID e ADA do empreendimento, porém no perímetro dessas áreas não foram
observadas nenhuma área atualmente sendo lavrada.
Valoração
Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Moderada (11)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Gestão de Interferências com as Atividades Minerárias para controle das
restrições ao licenciamento minerário. Será feito o Pedido de Bloqueio Minerário mediante o
cadastramento da AID do empreendimento junto ao DNPM, onde serão solicitadas restrições a
novos pedidos de pesquisa ou de licenciamento minerário para que não ocorram
interferências futuras com a área do empreendimento.
Essas medidas objetivam bloquear a AID da pequena central hidrelétrica junto ao DNPM, de
modo que novas concessões de títulos minerários não sejam dadas pelo órgão gestor. Elas
deverão ser planejadas e implementadas em período anterior ao início das obras de
construção do empreendimento.
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5. Geração de lixo, resíduos e efluentes
Fator Gerador
Instalação do canteiro de obras.
Descrição
Durante a instalação do canteiro de obras serão gerados resíduos sólidos (entulhos) e resíduos
sanitários dos trabalhadores. Apesar do pequeno porte do empreendimento, esta etapa
demandará um bom planejamento para minimizar e garantir condições salubres e de
segurança aos trabalhadores e coordenadores, a fim de obter um impacto ambiental mínimo.
O acúmulo de dejetos orgânicos e resíduos sanitários, pelo seu potencial patógeno, traz o risco
de contaminação do solo e dos recursos hídricos, e ainda poderá ser foco de vetores de
doenças, comprometendo a saúde dos operários.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Plano Ambiental de Construção (PAC), com o cumprimento de medidas para evitar a
contaminação ou proliferação de vetores, através da correta destinação de lixo e resíduos.
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B - MEIO BIÓTICO
6. Afugentamento da fauna
Fator gerador
O barulho e poeira gerada pelas atividades construtivas de forma geral.
Descrição
O barulho gerado pelas atividades construtivas devido a presença de trabalhadores, o fluxo
intenso de caminhões e máquinas, entre outros, e a geração de poeira podem ocasionar
dispersão e o afugentamento natural da fauna terrestre.
Mesmo se tratando de um habitat altamente degradado, espécies que utilizam áreas
antropizadas estão presentes no local das obras e suas adjacências. Vale destacar que não
ocorrem fragmentos florestais na ADA do empreendimento, logo, trata-se de espécies que
utilizam área de pastagem com árvores esparsas ou pequenas porções de capoeira,
principalmente na margem do rio.
Em geral, o maior impacto dessas atividades se dá sobre espécies da herpetofauna, com pouca
mobilidade e área de vida restrita. No entanto, outras espécies também são afetadas e sua
movimentação para áreas adjacentes pode causar impacto sobre as populações já instaladas
nesses habitats. Também podem ser afetadas espécies que utilizam áreas antropizadas para
alimentação.
Além do impacto sobre a própria biota, a movimentação, principalmente de serpentes, pode
aumentar as chances de acidentes com os trabalhadores e população da AID.
No entanto vale destacar o tamanho reduzido e que não haverá supressão de vegetação.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (5)

Incidência

Indireta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Monitoramento de Fauna para controle dos indicadores ecológicos da fauna
terrestre e aquática.
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7. Interferência com a biota aquática durante o desvio do rio
Fator gerador
O desvio do rio.
Descrição
Durante a construção do muro ala (barragem), o fluxo do rio será direcionado para as galerias
de desvio, através do bloqueio do leito principal por meio de ensecadeira. Na área da
ensecadeira é comum o aprisionamento de peixes e animais bentônicos em poças e entre as
rochas, aumentando o risco de morte destes organismos.
O Programa de Resgate de Ictiofauna durante esta etapa da obra pretende minimizar a
mortalidade de indivíduos através da retirada do peixe do local de aprisionamento e devolução
para o leito do rio. O Programa de Monitoramento da Ictiofauna funcionará como medida de
controle.
Valoração
Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Local (1)

Duração

Temporário (1)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Moderada (9)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Resgate de Ictiofauna com mitigação através do resgate ou salvamento dos
peixes que poderão ficar aprisionados em poças, evitando sua morte.
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C - MEIO ANTRÓPICO
8. Alterações demográficas
Fator Gerador
Oferta de emprego e expectativa gerada pela instalação do empreendimento.
Descrição
O empreendimento deverá gerar em média 100 novos empregos, chegando a 200 no pico das
obras, os quais representam menos de 1% da população do município de Bom Jesus do
Itabapoana, principal sede da Área de Influência Indireta da PCH. A notícia da implantação do
empreendimento provoca expectativas sobre a geração de empregos e de novas
oportunidades de negócios, o que, por sua vez, promove um movimento migratório de
pessoas que se dirigem à área do projeto atraídas por essas expectativas.
Os migrantes não alterarão significativamente o quadro demográfico local, modificando
apenas, ainda que em pequena escala, a composição etária e por sexo da população, elevando
o número de homens em idade adulta, motivados pela oferta de novos empregos nas obras.
Este impacto deverá ser sentido durante toda a instalação do empreendimento, sendo o maior
número de pessoas absorvidas no pico das obras. No momento da desmobilização, haverá um
movimento inverso ao inicial: parte da população deixará a área, e as taxas demográficas
tenderão a se reduzir, ou tornarem-se negativas.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Comunicação Social para controle dos indicadores sociais da região; e PAC para
mitigação com a contratação da mão de obra da região, diminuindo assim a pressão
demográfica. Essa medida já foi previamente planejada pelos empreendedores ainda na fase
de projeto, como política da empresa.
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9. Pressão na infraestrutura de saúde
Fator Gerador
Alteração demográfica.
Descrição
As alterações no quadro de saúde se darão devido à introdução de novos indivíduos na
população da região, com a probabilidade de ocorrência de novos hospedeiros de doenças
contagiosas, e pela formação de ambientes propícios à formação de criadouros de vetores,
especialmente na fase de enchimento do reservatório.
O número de casos de doenças de veiculação hídrica e transmissíveis sexualmente poderá se
elevar, bem como as de transmissão por vetores.
Esse impacto não deverá ser significante, mas por se tratar de um fator de extrema relevância
para a qualidade de vida da população, deverão ser monitoradas quaisquer alterações nesse
quadro, a fim de se evitar que a magnitude destas interferências extrapole o nível local.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Indireta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Comunicação Social para controle dos indicadores sociais da região; Programa de
Educação Ambiental e Programa de Saúde para mitigação através de informações e palestras
aos trabalhadores no sentido de evitar o número de acidentes, e serviços de atenção à saúde
no canteiro de obras, e direcionamento, quando necessário, ao município de Bom Jesus de
Itabapoana, onde a rede de equipamentos do setor de saúde é capacitada para atender a
demanda. Pode-se considerar também a contratação da mão de obra da região através do
PAC.
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10. Pressão nos equipamentos e serviços sociais
Fator Gerador
Alteração demográfica.
Descrição
O aumento no número de habitantes, mesmo que em pequena escala, poderá aumentar a
demanda por equipamentos e serviços sociais das localidades do entorno do
empreendimento, como de apoio ao transporte, saneamento e limpeza urbana, especialmente
na cidade de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte. Ressalte-se, no entanto, que o
canteiro de obras irá oferecer serviços de alimentação, atendimento médico e social.
Conforme já explicitado no capítulo 2 desse estudo, o transporte de pessoal entre as
localidades selecionadas para moradia e o sítio das obras deverá ser feito através de ônibus
contratados pela empresa, o que diminui o efeito negativo da pressão no transporte público
dos municípios afetados.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Indireta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Comunicação Social controle dos indicadores sociais da região; e PAC com a
mitigação através de informações e palestras aos trabalhadores no sentido de evitar o número
de acidentes, e contratação da mão de obra da região.
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11. Alteração do mercado do trabalho
Fator Gerador
Oferta de emprego devido a instalação do empreendimento.
Descrição
O empreendimento deverá gerar no pico das obras cerca de 200 empregos, gerando um
impacto positivo para as economias locais por representar um novo impulso ao crescimento
das atividades econômicas em um cenário de poucas opções de investimento.
A criação de novos postos de trabalho deverá representar uma melhoria nas condições de vida
de muitas famílias da região, principalmente em Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do
Norte.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Positivo

Medidas
Programa de Comunicação Social controle dos indicadores sociais da região; PAC com a
mitigação através de informações e palestras aos trabalhadores no sentido de evitar o número
de acidentes, e contratação da mão de obra da região.
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12. Alteração no mercado de bens e serviços, da renda regional e das arrecadações
municipais
Fator Gerador
Aumento dos postos de trabalho e massa salarial.
Descrição
Os novos trabalhadores representam um crescimento na massa salarial da região, que deverá
ser gasta no consumo de bens e serviços locais, potencializando a expansão no setor terciário,
principalmente. Esse crescimento tende, por sua vez, a criar um novo ciclo de investimento,
gerando efeitos multiplicadores sobre as economias locais na proporção em que os
investimentos e o consumo de bens e serviços se concentrem nos municípios da área afetada.
A demanda agregada deverá incrementar a circulação de mercadorias e a prestação de
serviços. Esse crescimento levará ao aumento das arrecadações municipais, na medida em que
as administrações locais sejam capazes de manter um sistema de fiscalização da arrecadação,
adequado e eficiente.
Além disso, o mercado imobiliário local será valorizado devido à necessidade do
empreendimento acomodar os trabalhadores que chegarão à região. Haverá, assim, um
aumento na procura de hotéis, pousadas e residências para aluguel durante toda a fase de
instalação.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Positiva

Medidas
Programa de Comunicação Social controle dos indicadores sociais da região; e PAC com a
mitigação através de informações e palestras aos trabalhadores no sentido de evitar o número
de acidentes, e contratação da mão de obra da região.
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13. Interferência sobre as terras e propriedades locais
Fator Gerador
Instalação do empreendimento.
Descrição
A implantação das estruturas necessárias ao funcionamento da PCH Bom Jesus atingirá parte
da terra das propriedades do entorno da mesma, na Área Diretamente Afetada. Junto a isso, o
Código Florestal (Lei N° 12.651/2012), em seu Art. 5°, estabelece que em empreendimentos
destinados à geração de energia “é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de
servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas em
seu entorno, (...)”.
Portanto, a instalação do empreendimento exigirá uma negociação entre o empreendedor e os
proprietários que terão seus terrenos atingidos ou que terão que ser adquiridos. No caso da
PCH Bom Jesus, cuja área de implantação é pequena, esse impacto atingirá apenas duas
propriedades (Mapa de Delimitação da ADA).
Valoração
Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Moderada (11)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medida
Programa de Avaliação das Terras e Benfeitorias com a compensação pelas terras atingidas
entre o empreendedor e os proprietários.
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14. Aumento do tráfego terrestre
Fator Gerador
Aumento da circulação de pessoas e maquinário por causa das obras.
Descrição
As alterações no tráfego de veículos deverão ser consideradas sob o aspecto do aumento dos
tráfegos rodoviário e urbano.
O aumento do tráfego rodoviário se refletirá na ampliação do fluxo de veículos nas rodovias
estaduais que estruturam a região de implantação do empreendimento. Esse aumento se dará
em função da mobilização de equipamentos, transportes de material de construção e
deslocamento do pessoal alocado na obra, sendo representado por veículos pesados e leves.
Deve-se também esperar um aumento de intensidade à medida que se aproxima o local do
barramento, principalmente devido ao transporte (escavação e remoção) de solos argilosos,
areia e brita.
A intensificação do tráfego urbano ocorrerá provavelmente nas cidades de Bom Jesus do
Itabapoana e Bom Jesus do Norte, uma vez que o acesso para a rodovia estadual (RJ-230) se dá
pela cidade.
O tráfego na rua principal da localidade de Macário de Baixo deve aumentar significativamente
já que o tráfego antes da obra se resume a caminhões, que saem do areal localizado próximo
da região, ciclistas e transporte escolar.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Educação Ambiental com a mitigação dos impactos através da informação para
comunidade, reforço da sinalização de trânsito, principalmente em Macário de Baixo.
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15.Geração de ruídos e emissão de partículas
Fator Gerador
Ruído e poeira gerados pelas atividades construtivas.
Descrição
A emissão de ruídos é derivada de um conjunto de atividades de obras civis que, em função
das características acústicas de cada máquina ou equipamento utilizado (equipamentos de
escavação, tratores e caminhões), pode ser contínuo ou estacionário, impulsivo ou de impacto.
De acordo com a lei N° 6.514/77 e Normas regulamentadoras aprovadas pela portaria N°
3.214/78, CONAMA NR-15, níveis de ruídos contínuos ou intermitentes superiores a 115 dB(A)
sem proteção adequada oferece risco grave e iminente à saúde das pessoas. De acordo com a
Organização Mundial da Saúde – OMS, o limite tolerável ao ouvido humano é de 65 dB(A), e
acima de 85 dB(A) pode ocorrer comprometimento auditivo.
Deverá ocorrer também emissão de material particulado decorrente das obras de
terraplanagem, remoção e movimentação de solo, e do transporte de materiais e
equipamentos nas vias de acesso ao empreendimento e vias internas, que poderão alterar a
qualidade do ar no entorno. O alcance da dispersão dessas partículas é de difícil previsão, pois
depende da ocorrência de determinados fatores climáticos, como o vento e a chuva, entre
outros. Porém, em geral, esse impacto tem alcance limitado, uma vez que a tendência dessas
partículas é depositar-se novamente no solo, devido ao seu diâmetro típico.
Durante a fase de instalação do empreendimento, a geração de ruídos e o excesso de emissão
de partículas no ar proveniente das atividades relacionadas à obra do mesmo poderá interferir
no padrão de saúde da população do entorno direto do canteiro de obras e estruturas
associadas, assim como o aumento da circulação de veículos pesados nos acessos ao
empreendimento poderá afetar os moradores que vivem ao longo dos mesmos.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Baixa (7)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
PAC com a mitigação através do cumprimento de medidas que seguem as normas vigentes
para emissão de ruído e partículas.
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16.Alteração da paisagem
Fator Gerador
Redução de vazão no trecho e instalação das estruturas construtivas.
Descrição
Com a implantação da PCH Bom Jesus haverá redução da vazão do rio Itabapoana no trecho
entre a barragem e a casa de força, e com isso o local sofrerá degradação de sua paisagem
natural.
As estruturas construídas para a PCH também alterarão o cenário antes existente no cotidiano
dos moradores da região.
Valoração
Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Alta (13)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Pacuera com a compensação através da melhora das condições hidrológicas, em especial no
TVR.
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17.Interferência no turismo e lazer
Fator Gerador
Redução da vazão no trecho entre a barragem e a casa de força.
Descrição
Em relação ao turismo, os dois municípios da AII não apresentam expressão em termos
econômicos nesta atividade. Embora Bom Jesus do Itabapoana apresente uma melhor rede de
serviços em geral (alimentação, transporte), não há destaque para o turismo. No entanto,
moradores das redondezas e municípios vizinhos visitam a região que tem como atrativo
principal o rio. E a cascata de empreendimentos vem sistematicamente reduzindo às áreas
propicias a visitação como cachoeiras, que apesar de pouco exploradas, apresentariam
potencial turístico.
Em relação ao lazer, foi registrado em campo atividade de pesca esportiva muito frequente na
área da ADA da PCH Bom Jesus, feita por moradores da localidade e, principalmente, por
moradores de Bom Jesus do Itabapoana.
Valoração
Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Moderada (11)

Incidência

Indireta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Pacuera com medidas compensatórias para estimular o lazer e turismo.
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18. Interferência em sítios arqueológicos
Fator gerador
Obras de construção civil (canteiro de obras, acesso, casa de força etc) e formação do
reservatório.
Descrição
De acordo com levantamento secundário feito em literatura específica, acervo técnico do
IPHAN/RJ e no banco de dados do SGPA/IPHAN, a área de entorno ao empreendimento já
apresenta elevada potencialidade arqueológica. Durante os levantamentos de campo, foram
identificados 6 sítios arqueológicos já catalogados pelo IPHAN e 1 área de ocorrência
arqueológica na AII do empreendimento, alguns sem estudo sistemático realizado.
Apesar de não terem sido identificados sítios arqueológicos na AID da PCH Bom Jesus, a
possibilidade de novos sítios arqueológicos serem encontrados, devido às características
propícias observadas na região, define o estabelecimento de precauções para resguardar o
Patrimônio Cultural Material local e do país.
A possibilidade de impacto sobre sítios arqueológicos, advindos da implantação do
empreendimento pode ser consequência de diversas ações. Dentre elas, podem ser
destacadas: 1) Abertura de acessos: a necessidade de movimentação de terra e execução de
aterros em locais que possam ocorrer sítios arqueológicos ocasionam em uma perturbação
linear nas áreas, acarretando no deslocamento dos testemunhos materiais, no
comprometimento do pacote sedimentar de deposição e no mascaramento da superfície local
através do soterramento de tais evidências; 2) Capeamento de acessos: ação subsequente ao
item anterior, sendo agravada pela compactação e pavimentação do solo; 3) Terraplenagem:
movimentação e deslocamento de terra para assentamento de canteiros de obras e outros
tipos de infra-estrutura; 4) Áreas de bota-fora: soterramento de evidências materiais e/ou
conjunturais do ambiente de deposição destes.
Valoração
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Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Moderada (9)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa
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Medidas
Programa de Arqueologia Preventiva com a mitigação através do resgate arqueológico
porventura existente na ADA do empreendimento; e o Programa de Educação Patrimonial
para Arqueologia Preventiva através da promoção e salvaguarda do patrimônio cultural da
região.
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19. Redução da área de pesca
Fator Gerador
Acesso restrito à área do reservatório do empreendimento e redução da vazão no trecho entre
a barragem e casa de força (TVR).
Descrição
Segundo dados primários da colônia de pescadores Z-1, a área destinada à pesca comercial
corresponde a toda bacia do rio Itabapoana, da nascente a foz. No entanto, a atividade
concentra-se na localidade de Ponte do Itabapoana e na foz do rio. A maioria dos pescadores
que residem em Bom Jesus do Itabapoana e que praticam a pesca comercial têm sua área de
atuação entre a UHE Rosal e a cidade de Ponte do Itabapoana. Sendo esta última a localidade
principal, corroborando com a informações sobre a procedência dos peixes vendidos durante a
feira de sábado em Bom Jesus do Itabapoana, coletadas no campo. Entretanto, durante as
atividades de campo não foi observada atividade pesqueira comercial na ADA da PCH Bom
Jesus.
A restrição se configura pela existência de uma área de segurança 200 m a montante e a
jusante da barragem. Além disso, no TVR a atividade também se encontrará prejudicada pela
redução de vazão, principalmente, na época de seca.
Valoração
Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Alta (13)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas

Programa de Comunicação Social para controle dos indicadores sociais da região.
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III - FASE DE OPERAÇÃO
A - MEIO FÍSICO
20. Alteração na qualidade da água
Fator gerador
Formação do reservatório e redução de vazão no trecho de vazão reduzida.
Descrição
A qualidade de água no reservatório da PCH Bom Jesus tende a não apresentar alterações
significativas. A PCH, por ser a fio d'água, não trabalha com armazenamento e
deplecionamento da água, liberando assim todo o fluxo que aporta ao reservatório e que não
é desviado para operação. O tempo de residência da água no reservatório é muito baixo, de
apenas alguns minutos, logo, o reservatório não será caracterizado por ambiente lêntico. O
reservatório tem pequenas dimensões, tanto em área quanto em profundidade, logo, não
haverá estratificação da coluna d'água. Estas condições favorecem a manutenção da qualidade
da água neste compartimento e, conforme modelagem matemática gerado neste estudo, não
há tendência a eutrofização.
Já a redução de vazão no trecho entre a barragem e a casa de força (TVR) pode ocasionar baixa
oxigenação e acúmulo de nutrientes em poças e áreas de baixa circulação, principalmente no
período de seca. O baixo fluxo aumenta o tempo de residência da água neste trecho. O modelo
matemático demonstrou que há uma tendência de redução de Oxigênio Dissolvido e aumento
de Nitrogênio Orgânico Particulado e Amônia no TVR, principalmente, na época de seca. No
entanto, não seria suficiente para alterar o enquadramento do corpo hídrico como de classe 2,
segundo CONAMA 357.
Neste sentido, a aplicação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Reservatório Artificial
(PACUERA) pode atuar reduzindo os efeitos negativos da diminuição da vazão do rio. A
manutenção do fluxo contínuo de água , evitando o represamento da água e poças ao longo
do TVR, tende a reduzir estes efeitos.
Valoração
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Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Moderada (9)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa
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Medidas
Programa de Monitoramento da Qualidade de Água com controle das possíveis alterações na
qualidade da água; e Pacuera com medidas que promovam a manutenção do fluxo contínuo
de água, evitando o represamento da água e poças ao longo do TVR.
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B - MEIO BIÓTICO
21. Alteração nas comunidades aquáticas
Fator Gerador
Formação do reservatório.
Descrição
A formação de um reservatório configura um dos principais impactos sobre as comunidades
aquáticas na construção de barragens. A alteração da hidrologia local acarreta na modificação
das condições químicas e físicas da água, ocorrendo a formação de um novo ambiente, com
novos habitats e perda de outros.
No entanto, no caso da PCH Bom Jesus, esta alteração se dará com magnitude muito reduzida
quando comparado a grandes usinas e até mesmo a pequenas centrais hidrelétricas. A área do
reservatório será de 0,52 ha, sendo 0,49 ha ocupados pelo leito natural do rio e 0,03 ha de
área alagada.
O tempo de residência da água no reservatório é muito baixo, de apenas alguns minutos. Esta
condição não o caracteriza em ambiente lêntico. Ou seja, o trecho do rio Itabapoana ocupado
pelo reservatório da PCH Bom Jesus praticamente conservará suas características atuais, no
entanto a ocorrência potencial do impacto deve ser considerada.
Valoração

Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Moderada (11)

Incidência

Indireta

Prazo

Médio/longo

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Monitoramento da Biota Aquática com o controle dos indicadores ecológicos da
fauna aquática.
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22. Obstáculo à rota migratória
Fator Gerador
Instalação da barragem.
Descrição
A migração ao longo do rio Itabapoana encontra obstáculos ou filtros tanto naturais como
artificiais. O trecho onde será instalada a PCH Bom Jesus encontra-se a montante da PCH
Pedra do Garrafão, e a jusante das já instaladas PCHs Pirapetinga e Calheiros e UHEs Rosal e
Franca Amaral.
A PCH Pedra do Garrafão conta com uma escada para peixe, que apesar de seletiva, como é
inerente destas estruturas, permite a subida de muitas espécies. Já a PCH Pirapetinga, logo a
montante da PCH Bom Jesus, não conta com escada para peixe. No entanto, naturalmente,
este trecho do rio Itabapoana já correspondia à porção final da principal rota de migração, que
por sua vez atingia porção logo a montante, a Cachoeira do Inferno, localizada na área de
influência da UHE Franca Amaral.
Atualmente, as espécies que utilizam o trecho onde está projetada a PCH Bom Jesus
encontram como final de rota de migração a PCH Pirapetinga, localizada aproximadamente a 5
km a montante. Logo, a instalação do muro-ala da PCH Bom Jesus será mais um obstáculo no
rio. Dessa forma, a instalação da PCH Bom Jesus, contribuirá para o seccionamento do rio,
suprimindo o trecho de 5 km de rio livre.
No entanto, o muro-ala é um obstáculo provavelmente transponível em época de cheia e
encontra-se no final da rota de migratória. Dessa forma, não se recomenda, a princípio, a
instalação de mecanismo de transposição para os peixes.
Valoração
Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Potencial (1)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Alta (13)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Monitoramento da Biota Aquática com o controle dos indicadores ecológicos da
fauna aquática.
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23. Supressão de habitat para biota aquática
Fator gerador
Redução de vazão no trecho entre a barragem e a casa de força.
Descrição
Apesar da extensão relativamente pequena do TVR (menos de 1km) da PCH Bom Jesus, a
redução de vazão no trecho entre a barragem e a casa de força, além de reduzir a oferta de
habitat, interfere em fatores abióticos importantes para os organismos aquáticos como a
velocidade de água, tipo de substrato, temperatura e oxigênio.
Como conseqüências, ocorrem alterações na qualidade da água, diminuição da diluição e da
capacidade natural de depuração e exposição do leito do rio. Desta forma, as alterações de
vazão podem interferir na estrutura de comunidades aquáticas.
Na época de seca, além do aumento da mortandade de exemplares devido à formação de
poças e por interrupção no fluxo de água em alguns pontos, a oxigenação pode se tornar
muito baixa em alguns trechos reduzindo ainda mais a oferta de habitat favorável no TVR.
Soma-se a isso a interferência na paisagem natural devido à exposição do leito rochoso do rio.

Valoração
Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Local (1)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Alta (13)

Incidência

Indireta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Monitoramento da Biota Aquática com o controle dos indicadores ecológicos da
fauna aquática; e Pacuera com medidas compensatórias através da melhoria das condições
hidrológicas do TVR.
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C - MEIO ANTRÓPICO
24. Aumento da oferta de energia elétrica
Fator Gerador
Início da operação do empreendimento.
Descrição
A ampliação de oferta de energia permitirá a melhoria do sistema hoje existente, tanto local
quanto regionalmente.
Valoração

Reversibilidade

Reversível (1)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Permanente (3)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Sim (3)

Magnitude

Alta (13)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Positiva

Medidas
Não há medida de potencialização deste impacto.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 45

25. Desmobilização da mão-de-obra
Fator Gerador
Fim das obras de instalação.
Descrição
Há previsão de contratação de, no máximo, 200 trabalhadores para as obras. No momento em
que estas estejam concluídas, estes trabalhadores serão dispensados e estarão
desempregados.
A desmobilização do canteiro de obras, e a consequente demissão da mão-de-obra contratada,
representa um momento crítico para os municípios que se vincularam ao empreendimento,
acarretando na diminuição dos interesses econômicos e sociais presentes durante o tempo de
construção, que se constituíram em fonte geradora de novas oportunidades locais. Assim, há
redução das demandas por produtos e serviços, da massa salarial circulante e aumenta a taxa
de desocupação.
Valoração
Reversibilidade

Irreversível (3)

Abrangência

Regional (3)

Duração

Temporária (1)

Ocorrência

Real (3)

Sinergia/ Cumulatividade

Não (1)

Magnitude

Moderada (11)

Incidência

Direta

Prazo

Curto

Natureza

Negativa

Medidas
Programa de Comunicação Social para controle dos indicadores sociais da região.
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IV - FASE DE DESATIVAÇÃO
SÁNCHEZ (2006) cita que, para uma boa identificação dos impactos, é imprescindível a busca
pelo melhor entendimento de todas as fases do projeto, isto é, do seu planejamento à sua
desativação/fechamento, uma vez que impactos significativos podem decorrer de ações
realizadas em diferentes etapas.
No caso de empreendimentos hidrelétricos que contemplem barragens, apesar de improvável
a desativação, alguns impactos negativos citados anteriormente também podem ocorrer nesta
fase, como a emissão de ruídos, afugentamento da fauna e principalmente a perda da energia
elétrica, o impacto negativo mais importante. Entre os impactos positivos podemos citar a
volta das condições ambientais da região, como a vazão hídrica no TVR, as características
lóticas, a atividade mineraria, a paisagem natural, as atividades de pesca e lazer, a qualidade
da água etc.
Entretanto para a retirada de algumas estruturas como barragem ou a casa de força
recomenda-se a realização de novos estudos detalhados para avaliar os impactos dessa
modificação do ambiente, avaliando a interferência causada pela necessidade de áreas de
disposição dos resíduos gerados e da própria realização da obra para desmontar ou demolir as
estruturas.
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d) Síntese conclusiva dos principais impactos que poderão ocorrer nas fases de
planejamento, implantação e operação, acompanhada de suas interações.
Foram identificados 25 impactos, sendo três positivos e 22 negativos. Cinco impactos foram
considerados de alta importância, sete de importância moderada e 13 de baixa importância.
Para o meio físico foram identificados apenas dois impactos, ambos de baixa importância,
reversíveis e temporários: (2) Indução/Aceleração de Processos Erosivos e Movimentos de
Massae e (3). Aumento no Carreamento de Sólidos para o Rio.
Os impactos negativos identificados no meio biótico em geral não comprometem o
ecossistema aquático ou terrestre nas áreas de influência do empreendimento, devido à
pequena área inundada, ao regime de operação a fio d’água e ao pouco tempo de residência
da água. Logo, não é esperado extinção de espécies, nem alteração significativa na qualidade
da água no reservatório.
No trecho entre a barragem e a casa de força, será mantida uma vazão ecológica que apesar
de não alterar de forma significativa a qualidade da água, aumenta o consumo de oxigênio,
havendo um maior comprometimento durante o período de seca. Além, da redução da
qualidade de água, a redução de vazão gera outros impactos indiretos como alteração da
paisagem e a redução de habitat para fauna. Destaca-se, no entanto, que sua extensão é de
935 m. Os principais impactos para o meio biótico são: (21) Alterações nas Comunidades
Aquáticas; (22) Obstáculo à rota migratória; e (23) Supressão de habitat para biota aquática;
todos com importância “alta” e valor de magnitude igual a 13.
Considerando o meio socioeconômico, os principais impactos negativos referem-se à alteração
da paisagem local e do cotidiano dos moradores, principalmente durante as obras, causados
pelo aumento da circulação de pessoas e de veículos; e a restrição a uma área de lazer e de
pesca comercial. Destaca-se também a potencial pressão na estrutura de serviços da cidade,
principalmente em Bom Jesus do Itabapoana.
A implantação do empreendimento, por sua vez, possibilitará a melhoria na qualidade da
energia elétrica da região, e durante o período das obras de instalação, e a dinamização da
economia e elevação da renda regional e arrecadação pública, fortalecendo o setor terciário.
Os principais impactos para o meio socioeconômico são: (24) Aumento da oferta de energia
elétrica e (16) Alteração da Paisagem; ambos com “alta” importância e valores de magnitude
iguais a 15 e 13, respectivamente. Todavia o primeiro é considerado positivo.
O empreendimento em questão é de pequeno porte, com a maioria dos impactos
considerados de baixa importância, principalmente no meio social e meio fisco. No entanto, é
preciso atentar para o caráter sinérgico de alguns impactos, notadamente para o meio biótico,
que são potencializados pela presença dos outros empreendimentos na bacia.
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24. Aumento da oferta de energia elétrica

19. Redução da área de pesca
23. Supressão de habitat para biota aquática

22. Obstáculo à rota migratória
16. Alteração da Paisagem
17. Interferência no Turismo e Lazer

4. Interferência com Atividades Minerárias
25. Desmobilização da mão-de-obra
21. Alterações nas Comunidades Aquáticas

20. Alteração na qualidade da água
13. Interferência sobre as Terras e Propriedades Locais

18. Interferência em Sítios Arqueológicos
9. Pressão na Infraestrutura de Saúde
8. Alterações Demográficas

7. Interferência com a Biota Aquática durante o desvio …
5. Geração de lixo, resíduos e efluentes
3. Aumento no Carreamento de Sólidos para o Rio

15. Geração de Ruídos e Emissão de Partículas
14. Aumento do Tráfego Terrestre

12. Alteração no Mercado de Bens e Serviços, da Renda …
11. Alteração do Mercado do Trabalho
10. Pressão nos Equipamentos e Serviços Sociais

1. Geração de Expectativa
6. Afugentamento da fauna
2. Indução/Aceleração de Processos Erosivos e …
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FIGURA 1. Impactos previstos e sua respectiva magnitude.
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Planejamento
4%
Operação
24%

Instalação
72%

FIGURA 2. Porcentagem dos principais impactos previstos nas fases do empreendimento.

Biótico
24%
Socioeconômico
68%

Físico
8%

FIGURA 3. Porcentagem dos impactos previstos nos meios físico, biótico e socioeconômico.
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Alta
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52%

Moderada
28%

FIGURA 4. Importância dos impactos previstos para a PCH Bom Jesus.
Sinergia/ cumulatividade

Sinérgicos
36%
Não sinérgicos
64%

FIGURA 5. Sinergia/ cumulatividade dos impactos previstos para a PCH Bom Jesus.
Natureza

Positiva
12%

Negativa
88%

FIGURA 6. Natureza dos impactos previstos para a PCH Bom Jesus.
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227. Deverão ser destacados os impactos adversos que não possam ser evitados ou
mitigados.
Os impactos adversos que não possuem medida mitigadora estão listados abaixo:
Impacto
25. Desmobilização da mão de obra

13. Interferência sobre as Terras e Propriedades
Locais

16. Alteração da Paisagem

17. Interferência no Turismo e Lazer

3. Aumento no Carreamento de Sólidos para o
Rio

4. Interferência com Atividades Minerárias

6. Afugentamento da fauna

21. Alterações nas Comunidades Aquáticas

22. Obstáculo à rota migratória

19. Redução da área de pesca
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Medida/ Ação e eficácia
Programa de Comunicação
Social/ controle dos
indicadores sociais da
região
Programa de Avaliação das
Terras e Benfeitorias /
compensação aos
proprietários pelas terras
atingidas.
Pacuera/ compensação
com a melhora das
condições hidrológicas, em
especial no TVR.
Pacuera/ medidas
compensatórias para
estimular o lazer e turismo.
Programa de
Monitoramento e Controle
de Processos Erosivos e
Movimentos de Massa/
controle da erosão.
Programa de Gestão de
Interferências com as
Atividades Minerárias/
controle das restrições ao
licenciamento minerário.
Programa de
Monitoramento de Fauna/
controle dos indicadores
ecológicos da fauna
terrestre e aquática.
Programa de
Monitoramento da Biota
Aquática/ controle dos
indicadores ecológicos da
fauna aquática.
Programa de
Monitoramento da Biota
Aquática/ controle dos
indicadores ecológicos da
fauna aquática.
Programa de Comunicação
Social/ controle dos
indicadores sociais da
região.

Tipo de medida
Controle

Compensação

Compensação

Compensação

Controle

Controle

Controle

Controle

Controle

Controle
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Impacto

23. Supressão de habitat para biota aquática
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Medida/ Ação e eficácia
Programa de
Monitoramento da Biota
Aquática/ controle dos
indicadores ecológicos da
fauna aquática; Pacuera/
medidas compensatórias.

Tipo de medida

Controle e
compensação
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228. Os impactos ambientais devem ter sua abrangência georreferenciada, assim
como os programas e atividades mitigadoras relacionadas.
Os impactos considerados “Locais” para o meio físico biótico e socioeconômico ocorrem
dentro do limite da AID, apresentada com suas respectivas coordenadas geográficas nos
Mapas de Área de Influência Direta – Capítulos Mapas Volume I.
Os impactos considerados “Regionais” para o meio físico biótico e socioeconômico ocorrem
dentro do limite da AII, apresentada com suas respectivas coordenadas geográficas nos Mapas
de Área de Influência Indireta – Capítulos Mapas Volume I.

229. Deverão ser avaliados e apresentados os efeitos de cumulatividade e sinergia
decorrentes dos diversos barramentos de montante e jusante existentes e/ou
propostos, devendo ser estudados os impactos nos recursos hídricos, aporte de
sedimentos, migração, deslocamento e eliminação de ambientes específicos de
reprodução para a ictiofauna, entre outros.
Os efeitos de cumulatividade e sinergia decorrentes dos diversos barramentos de montante e
jusante existentes e/ou propostos foram avaliados e apresentados.
Não há impactos sinérgicos ou cumulativos para o meio físico. Os impactos considerados
sinérgicos relacionados ao meio biótico são: obstáculo à rota migratória, causado pela
instalação da barragem; supressão de habitat para biota aquática, causado pela redução de
vazão no trecho entre a barragem e a casa de força e alterações nas comunidades aquáticas,
causado pela formação do reservatório.
Considerando o meio socioeconômico, podemos citar como sinérgicos: alteração da paisagem,
causado pela redução de vazão no trecho e instalação das estruturas construtivas;
Interferência no Turismo e Lazer, causado pela alteração da paisagem e redução da vazão no
trecho entre a barragem e a casa de força; aumento da oferta de energia elétrica, causado
pelo início da operação do empreendimento; redução da área de pesca, causado pela restrição
à área do reservatório do empreendimento e redução da vazão no TVR; e a interferência em
sítios arqueológicos, causado pelas obras de construção civil (canteiro de obras, acesso, casa
de força etc) e formação do reservatório.
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8. ANÁLISE INTEGRADA
230. Após o diagnostico de cada meio, devera ser elaborada uma analise integrada
que caracterize a área de influencia dos empreendimentos de forma global. Esta
devera conter a interação dos itens, de maneira a caracterizar as principais interrelações dos meios físico, biótico e socioeconômico, gerando mapas de integração,
fragilidades e restrições ambientais. Contemplar as condições ambientais atuais e
suas tendências evolutivas. Explicitar as relações de dependência e/ou de sinergia
entre os fatores ambientais anteriormente descritos, com objetivo de compreender a
estrutura e a dinâmica ambiental da bacia hidrográfica, considerando os projetos
implantados e/ou futuros. Esta analise terá como objetivo fornecer dados para
avaliar e identificar os impactos decorrentes dos empreendimentos, bem como a
qualidade ambiental futura da região.
A principal nascente da bacia do rio Itabapoana encontra-se na Serra do Caparaó e a
desembocadura do rio de mesmo nome se dá no oceano Atlântico, limitando os municípios de
São Francisco de Itabapoana e Presidente Kennedy.
A região da área de influência indireta (AII) do empreendimento hidrelétrico a ser implantado
– entre a UHE Rosal e a PCH Pedra do Garrafão – apresenta desenvolvimento tectonoestrutural e geológico representado por orógenos de idade meso-neoproterozoica
estendendo-se ao cambriano, representada por rochas graníticas e granitóides, metamórficas
de alto a baixo grau e rochas sedimentares originadas em ambientes plataformais rasos
constituintes dos Terrenos Oriental e Paraíba do Sul da Província Mantiqueira, além do
Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil.
Sua morfologia é fortemente controlada pelas estruturas geológicas locais, representadas por
sistemas de falhas extensas de empurrão e cisalhamento e pequenas falhas locais de alívio,
blocos deslocados formando zonas de escarpas do Rifte que, por sua vez, originaram relevos
alinhados coincidentes com as áreas de cumeeiras destes blocos falhados.
Os diferentes níveis de resistência das rochas, atreladas a sua localização topográfica e de
acordo com a compartimentação do relevo, impõem diferentes formas de dissecação e
modelado de relevo, sobretudo sob a forma de mar de morros, escarpas alinhadas e
compartimentos serranos, além de áreas com amplas planícies fluviais. Também é comum na
região a ocorrência de pães-de-açúcar devido à dinâmica pedológica regional.
Esta condição geológico-geomorfológica atrelada às condições climáticas regionais,
principalmente à dinâmica pluviométrica, confere alto grau de pedogênese aos substratos
rochosos, fazendo com que toda a região da bacia hidrográfica do rio Itabapoana, delimitada
para este estudo, apresente camadas de solo bastante desenvolvidos, representados
principalmente por latossolos e argissolos. Esses tipos de solos contêm teores de argila
bastante elevados, impondo graus de suscetibilidade à erosão definidos como “forte” e “muito
forte” para cerca de 80% do total da área estudada.
Nas áreas onde estes ocorrem, os processos erosivos e movimentos de massa são bastante
atuantes, conformando e modelando constantemente o relevo regional, sendo facilmente
perceptível pelas cicatrizes deixadas no mesmo. Neste contexto, a dinâmica pluviométrica
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regional também é co-responsável por esta dinâmica de relevo, na medida em que é agente
pedogenético.
A tipologia climática regional é caracterizada como clima tropical úmido. Suas chuvas se
concentram no verão e o inverno apresenta-se como um período de estiagem, com médias
pluviométricas máximas sempre acima de 117,7mm/mês e as mínimas abaixo de
43,9mm/mês, o que faz com que a sazonalidade do trecho da bacia do rio Itabapoana
estudado seja bem delineada, já que o volume médio de precipitação mínima que caracteriza
tal estiagem deve ser ≤ 50mm/mês.
O volume caudal do rio Itabapoana no trecho dos empreendimentos é bastante elevado,
mesmo já apresentando cinco outros empreendimentos hidrelétricos (PCHs Calheiros,
Pirapetinga e Pedra do Garrafão, UHEs Rosal e Franca Amaral). Atrelado a estas características
tem-se a ocorrência de sistemas aquíferos regionais, cujos volumes de reservatório são
diretamente alimentados pelas águas de infiltração das chuvas, que percolam as zonas de
falhas, fraturas e diáclases das rochas.
Tais sistemas aquíferos de maior permeabilidade e potencial contaminação por plumas
subaéreas encontram-se principalmente nas áreas de ocorrência dos Depósitos Flúvio-Aluviais,
cujos sedimentos são inconsolidados e de alta porosidade interespecífica, assim como também
nas zonas onde foram mapeadas as rochas metassedimentares do Complexo Paraíba do Sul
(Megassequência São Fidélis e Unidade Italva), uma vez que seus sedimentos são bastante
diversificados entre si, apresentando vazão entre 3,25 e 25m³/h, de acordo com o tipo de
perfuração de poço feita e profundidade local do lençol freático.
A existência de zonas de falhas e/ou fraturas, quando erodidas e escavadas, localizadas
principalmente nas áreas de entalhe dos cursos d’água, formam vales estreitos com a presença
de knick points, onde são comuns corredeiras e cachoeiras com afloramentos de rochas, como
se observa em alguns trechos do rio Itabapoana e de seus tributários.
Este aspecto é particularmente importante para a definição do padrão biogeográfico da fauna
aquática, para qual a sequência de quedas e corredeiras atua como um sistema de filtragem
progressiva, restringindo o uso do sistema por todas suas espécies e limitando a extensão de
migrações reprodutivas.
Algumas dessas quedas d´águas são aproveitadas por aproveitamentos hidrelétricos, como as
cachoeiras de Rosal (UHE Rosal) e do Inferno (UHE Franca Amaral), e também para lazer dos
moradores locais. Elas também são citadas como pontos turísticos, apesar deste tipo de
atividade não ser considerada um ponto forte da economia regional.
O trecho correspondente à AII do empreendimento integra o trecho médio e inferior do curso
do rio. No seu trecho superior e médio, o relevo da bacia mostra predomínio de colinas e rios
encaixados, com presença marcante de alvéolos de dimensões variadas, onde é comum a
ocorrência de processos erosivos (sulcos, ravinas e voçorocas).
Na porção inferior, o rio caracteriza-se pelas extensas planícies aluviais, freqüentemente
inundadas por ocasião do período de chuvas, quando há o transbordamento do leito natural
do rio para seu leito de vazante, atingindo áreas de planície de inundação.
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Nesta parte da bacia também são formados ambientes aquáticos lênticos, próximo a foz, em
São Francisco do Itabapoana. Nas lagoas são encontradas espécies tipicamente eurialinas
(como manguezais, aves marinhas, crustáceos e peixes marinhos), com muita influência da
água salobra e salgada, e que ocorrem apenas neste trecho da bacia.
Esse transbordamento tem como forte contribuinte, além da ocupação irregular da faixa
marginal de proteção e APPs, a falta de saneamento básico adequado dos municípios do
entorno. Os resíduos sólidos gerados pela população são transportados para o rio que, somado
aos processos de assoreamento causados pela falta de vegetação, causam o aumento do seu
volume caudal, fazendo-o transbordar. Há um grande número de reclamações contra a inércia
das Prefeituras Municipais para resolver essas questões de saneamento básico e para proteger
a população da região do rio Itabapoana da constante ameaça de enchentes.
A bacia é drenada por tributários de pequeno porte, especialmente nos trechos médio e
inferior, uma característica que apresenta grandes reflexos sobre a estrutura de sua fauna
aquática, reduzindo a capacidade suporte deste sistema.
O pequeno porte dos tributários da bacia caracteriza uma migração “linear” dos peixes pelo
curso principal do rio Itabapoana, com poucos indivíduos entrando nos pequenos rios
tributários para realizar a desova.
Inicialmente, sem a presença dos empreendimentos que existem atualmente na bacia,
acredita-se que a cachoeira das Garças era o primeiro obstáculo aos peixes migradores que
subiam o rio Itabapoana. Em razão da baixa altitude da cachoeira, a maioria dos peixes
migradores ia até a cachoeira do Inferno, quando encontravam seu segundo obstáculo natural.
Após este, alguns indivíduos conseguiam prosseguir até a cachoeira da Fumaça, onde
encontravam seu terceiro obstáculo. Acima deste, a quase 600 metros de altitude, encontra-se
a cachoeira de Rosal, quarto e último grande obstáculo natural às espécies de peixes que
realizam esse movimento migratório, onde eram raros os indivíduos que conseguiam
ultrapassar.
Quando entrou em operação o primeiro empreendimento hidrelétrico na bacia, a UHE Franca
Amaral, em 1961, a rota migratória sofreu uma área de exclusão, toda a área a montante da
cachoeira do Inferno. A pouco mais de uma década, no ano de 2000, entrou em operação a
UHE Rosal (39 anos depois da interrupção da rota), com a migração já completamente
comprometida no local da instalação.
Em 2008 foi construída a PCH Calheiros, num trecho também já comprometido. A operação da
PCH Pirapetinga, no ano de 2009, reduziu um pouco mais essa área de migração no curso
principal e no ribeirão Pirapetinga, já que o empreendimento não possui mecanismo de
transposição de peixes. Apesar da PCH Pedra do Garrafão, também construída em 2009,
possuir uma escada para passagem dos peixes migradores, o empreendimento reduziu a vazão
hídrica do rio Itabapoana no trecho da cachoeira das Garças, que dificulta o movimento
migratório das espécies.
Todos os empreendimentos citados acima causam o chamado “efeito cascata”, quando são
construídas hidrelétricas em seqüência numa bacia hidrográfica. O principal impacto causado
pelo efeito é o controle da vazão, que influência nas comunidades aquáticas e a atividade
pesqueira a jusante dos empreendimentos.
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A atividade pesqueira na bacia se desenvolve principalmente na região da foz, região mais
produtiva em relação aos recursos pesqueiros, em São Francisco do Itabapoana. Mas também
podem ser encontrados pescadores profissionais no interior da bacia, como na comunidade de
Limeira e Ponte do Itabapoana, e na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, em menor número.
O pescado explorado no interior da bacia abastece basicamente o mercado das cidades do vale
do Itabapoana, como Bom Jesus do Itabapoana e Varre-Sai, e até outras cidades do interior do
estado do Espírito Santo. Já o pescado da foz, em São Francisco do Itabapoana, abastece o
mercado nacional.
Toda biota aquática da bacia do Itabapoana, especialmente a ictiofauna, é muito semelhante a
fauna nativa da bacia do rio Paraíba do Sul, o que reflete as paleocomunicações existentes
entre ambos os sistemas no passado. O arranjo, contudo, é menos diversificado, uma condição
que provavelmente resulta tanto da menor dimensão da bacia quanto da baixa expressividade
da rede de drenagem, aspectos estes que geram baixa diversidade ambiental.
Sobre este sistema geoambiental estabeleceu-se fitofisionomia florestal classificada como
Domínio Atlântico Floresta Estacional Semidecidual. Originalmente a cobertura vegetal na
bacia do rio Itabapoana era exuberante e abrigava fauna equivalente.
Este tipo de formação alastrava-se de forma contínua pelas duas unidades de tabuleiro e pela
zona cristalina baixa, na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, entre os rios Itabapoana e
Pomba, no Estado do Rio de Janeiro. Ultrapassando estes limites, desenvolvia-se na Zona da
Mata.
Os remanescentes florestais das margens direita e esquerda do Rio Paraíba do Sul revelam
composições florísticas nitidamente diferentes. Os da margem esquerda, entre os quais os da
bacia do Itabapoana, guardam semelhanças marcantes com as florestas do Espírito Santo. As
particularidades da fitofisionomia podem ser atribuídas a fatores topográficos, climáticos e
hídricos existentes à margem esquerda do rio Paraíba do Sul, nos vales dos rios Pomba,
Muriaé, Guaxindiba, Itabapoana e Itapemirim.
Atualmente as florestas estacionais semideciduais do norte do Rio de Janeiro são as mais
devastadas do estado. Apesar de degradados, fragmentos de floresta estacional semidecidual
ainda podem ser encontrados e representam o remanescente deste tipo de formação vegetal
do norte do estado. Entre eles podemos destacar a Mata do Carvão, protegida pela Estação
Ecológica Estadual de Guaxindiba, o maciço de Morro do Coco e as imediações de Rosal e de
Varre-Sai.
A importância conservacionista de remanescentes florestais localizados no noroeste do Rio de
Janeiro, na região de Varre-Sai, e no sul do Espírito Santo, próximos a área do
empreendimento, é reconhecida atualmente. Fragmentos desta região são denominados
como zona de amortecimento da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e, segundo publicação
do MMA, como Área Prioritária para Conservação (Portaria nº 9, de 23 de janeiro de 2007).
No entanto, o alto grau de degradação da bacia do Itabapoana, ocupada em grande parte por
áreas de pasto com pequenos remanescentes florestais em topos de morro e escarpas
íngremes, condicionou a fauna atualmente presente na região. Espécies nativas da Mata
Atlântica sensíveis a alterações antrópicas, especialmente à fragmentação de habitats,
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praticamente desapareceram, cedendo lugar a formas generalistas e adaptadas a ambientes
abertos e de borda florestal.
É preciso considerar a importância conservacionista para toda a bacia do Itabapoana dos
fragmentos florestais e dos riachos formadores do sistema localizados na Serra do Caparaó,
estado de Minas Gerais.
A quase inexistência de grandes vertebrados na região, evidenciado pelos resultados do
diagnóstico, está intimamente ligada com a degradação intensa da cobertura vegetal original
que deu lugar a extensas áreas de pastagem.
Em síntese, os ecossistemas terrestres presentes dentro da área de influência direta e na
maior parte da AII se notabilizam pelo predomínio de uma fauna composta por espécies de
grande plasticidade ambiental, associando-se a populações remanescentes de animais em
habitats fragmentados e restritos.
O estado de conservação da fauna e flora encontrado atualmente na bacia do rio Itabapoana
está intimamente ligada à principal atividade econômica da região, a agropecuária. O histórico
de ocupação do solo na bacia foi determinado principalmente pelo tipo de desenvolvimento
econômico da região.
O domínio por colonos portugueses e negros africanos, substituindo os povos indígenas Puri,
Coroado e Goitacá, que por séculos ocuparam as áreas serranas e de baixada da bacia
hidrográfica, resultou em profundas mudanças na paisagem e na ocupação do solo. Os eventos
observados a partir de então pouco diferem dos ocorridos na região sudeste como um todo.
A remoção da floresta, pela exploração do pau-brasil, deu lugar a atividades agrícolas, em
especial o cultivo do café e da cana-de-açúcar. Tais cultivos, aliados às condições pedológicas e
geomorfológicas da região, atuou como um dos agentes desencadeadores de processos
erosivos e movimentos de massa, já que a retirada da vegetação natural deixou o solo exposto
aos agentes geológicos externos (ventos, chuvas, etc.) O declínio da cultura da cana-de-açúcar,
a partir da década de 50 do séc. XX, deu espaço às atividades de pecuária, em especial a
pecuária de corte.
No alto Itabapoana, região de altitude mais elevada e temperaturas mais baixas, a ocupação se
deu principalmente por pequenas propriedades, onde houve o predomínio da produção de
café. As grandes propriedades estão mais concentradas no baixo e médio Itabapoana, onde
predominam até o presente a pecuária bovina e as culturas de cana de açúcar, abacaxi,
maracujá e mandioca.
De acordo com o diagnóstico socioeconômico, atualmente a base econômica da bacia é
representada pelos serviços urbanos e pelas atividades do setor primário como a pecuária
leiteira, a cafeicultura, o plantio de cana-de-açúcar com produção de açúcar, a fruticultura
tropical e o extrativismo mineral.
As formações herbáceas para pastagem predominam, ocupando 63,6% da bacia. Áreas de
lavouras permanentes (café) e temporárias de baixa produtividade ocupam 26%. Este também
é o cenário encontrado na área de influência direta (AID) e na área diretamente afetada (ADA)
do empreendimento.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 59

O maior PIB da bacia é o de Bom Jesus de Itabapoana (RJ), que é um dos centros regionais do
Norte Fluminense (RJ). Este município, por exemplo, possui um rebanho bovino significativo e
a indústria de laticínios, a maior da bacia, é responsável pelo grande número de produtos de
origem animal.
Nos dois municípios componentes da AII, as atividades do setor primário, em especial o café e
a pecuária leiteira, podem ser consideradas como a principal atividade econômica. No entanto,
essa atividade tem baixa participação no PIB municipal, e tem graves consequências
ambientais. O PIB per capita de Bom Jesus do Norte (ES) está bem abaixo do valor estadual. O
setor terciário oferece maior remuneração, arrecadação de impostos e oferta de emprego,
tanto em Bom Jesus do Itabapoana quanto em Bom Jesus do Norte.
Ao se analisar o valor adicionado bruto e percentual sobre as contribuições ao PIB por
atividades econômicas para Bom Jesus do Itabapoana em 2007, verifica-se que estas estão
concentradas em administração pública (34,6%) e demais serviços (47,5%), enquanto indústria
comparece com 12,6% e atividades agrícolas com 5,3% de participação no volume total de
recursos.
Em Bom Jesus do Norte, para o mesmo período, o PIB era composto predominantemente pelo
setor terciário, com participação de 73,4%, seguido do secundário, com 21,9% e o primário,
com 4,7%.
Deve ser ressaltada a proximidade dos municípios mencionados, que causa um efeito de
conurbação entre Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana, cidade com maior área e
maior população entre as duas, e portanto com maiores recursos financeiros.
Com relação à distribuição da população urbana e rural, o processo de erradicação da
atividade cafeeira e o incremento da pecuária em toda a região teve como decorrência o
deslocamento populacional das áreas rurais. Além disso, a bacia também conta com algumas
cidades-pólo que fazem convergir pessoas e recursos, o que acentua a dificuldade de reversão
do quadro nos demais municípios, como Campos dos Goytacazes (RJ) e Cachoeiro de
Itapemirim (ES).
Apesar disso, os dois municípios em estudo têm perfil urbano, observando-se a predominância
expressiva da população urbana em ambos, representando 84% em Bom Jesus do Itabapoana
e 91% em Bom Jesus do Norte, em 2010. Os dados mostram que a população urbana se
manteve praticamente na mesma proporção em relação a 2000 (82% e 90% nos dois
municípios, respectivamente).
Outro dado mostra que essa população é bastante concentrada na sede municipal. Em Bom
Jesus do Itabapoana, 75% da população é urbana e mora na sede municipal, e 91% (ou seja,
toda a população urbana) de Bom Jesus do Norte reside na sede do município. Isso indica que
a minoria da população ocupa as propriedades rurais desses municípios.
Entretanto, em ambos, a maioria dos trabalhadores rurais é proprietário do seu
estabelecimento agropecuário (93% em Bom Jesus do Itabapoana e 68% em Bom Jesus do
Norte), e eles respondem por quase a totalidade da área ocupada (97% e 92%,
respectivamente). No município de BJI, segundo extensionista da EMATER, há maior fomento
fundiário com financiamento para aquisição de terras.
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Essa concentração de pessoas nas sedes municipais, somado com o panorama de devastação
florestal apresentado na Bacia, exercem reflexos diretos sobre a qualidade da água, uma vez
que o desmatamento, a agricultura e a agropecuária aumentam o escoamento superficial e o
transporte de nutrientes, e quando existe o uso acoplado de fertilizantes o impacto sobre o rio
é multiplicado.
Na bacia do Itabapoana, as principais formas de uso da água são ligadas ao abastecimento
(urbano e rural), assimilação de esgotos, agropecuária (consumo agroindustrial,
dessedentação animal, irrigação, diluição de efluentes), pesca, geração hidrelétrica e
mineração (extração de areia).
Dentre esses usos, a bacia apresenta graves problemas ligados à falta de planejamento e ao
uso inadequado dos recursos hídricos em questões como esgotamento e resíduos sólidos,
agrotóxicos e extração de areia para construção civil.
Em relação à extração de areia, não existem explorações desse tipo na AID do
empreendimento, mas existe um areal na zona rural de Bom Jesus do Norte, cujo proprietário
(Amilton Dutra Leal) tem registro no DNPM (Processo DNPM 896459/2008) e no órgão
ambiental do Espírito Santo (IEMA-45206848), com CNPJ 31575863/001-10.
A destinação final dos dejetos em Bom Jesus do Itabapoana comparece como um dos
problemas ambientais da cidade. Mesmo os domicílios servidos pela rede canalizada têm
como destinação final o rio Itabapoana, não havendo estação de tratamento de esgoto. Foi
observado em uma ida a campo da equipe técnica responsável pelo meio socioeconômico a
saída de esgotos na cabeceira do rio, nos afluentes e em valas que circundam o município e
seus distritos. Além disso, o município não conta com um aterro sanitário, e o lixo é disposto a
céu aberto.
Em Bom Jesus do Norte a maioria dos domicílios da área urbana (81,26%) possui esgotamento
sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial, enquanto na área rural este percentual cai para
apenas 1,62%, sendo que a maioria do esgoto produzido (61,38% dos domicílios) tem outros
destinos, como os cursos d’água. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Local
Sustentável/IJSN, a destinação final dos resíduos é realizada em um vazadouro localizado às
margens da ES-297 em direção ao município de Apiacá. O lixo dos estabelecimentos de
saúde/farmácia/hospitalar é coletado em conjunto com o lixo doméstico, não recebendo os
cuidados adequados de separação do transporte e destinação final.
Na AID, representada pela localidade de Macário de Baixo e as propriedades no entorno direto
do empreendimento, não há utilização das águas do rio para consumo doméstico ou lazer,
segundo as entrevistas dos moradores. Somente observou-se em campo a presença de pesca
amadora por pessoas oriundas da sede de Bom Jesus do Itabapoana.
As casas localizadas na beira do rio de Macário de Baixo despejam o esgoto diretamente no
mesmo, e as demais propriedades contam com uma rede de esgoto geral, porém sua
destinação final também é o rio Itabapoana.
Já em 1992, no Primeiro Relatório Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento, as cidades
de Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana foram apontadas como fonte de
degradação hídrica do rio Itabapoana, através do lançamento de efluentes domésticos e
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urbanos sem tratamento prévio, apesar das mesmas utilizarem suas águas para consumo
próprio.
Outro problema é o uso de agrotóxicos, destruição dos mangues e o desmatamento dos
poucos remanescentes de mata ciliar ainda existentes, fatores que poluem as águas e que têm
causado reações adversas na população, gerando denúncias contra os executores e mandantes
nos organismos responsáveis pela proteção do meio ambiente.
A bacia do rio Itabapoana ainda não recebeu enquadramento, porém, segundo relatório do
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da ANA, apesar das agressões ambientais,
presume-se que as águas do rio Itabapoana estariam inseridas na classe 2 da Resolução
CONAMA 357 de 2005 (WERNECK et. al. 2012). A exceção comum a todos os pontos diz
respeito às concentrações de oxigênio dissolvido, que violaram os padrões estabelecidos para
classe 2. A baixa concentração desse gás pode estar refletindo um aumento da carga orgânica
existente no rio, que causa aumento do consumo do oxigênio na decomposição desses
materiais.
Em um dos pontos coletados foi verificada uma discrepância na turbidez da água, que pode
estar associado à intensificação do escoamento superficial e erosão das margens desprovidas
de vegetação durante o período de chuvas. Apesar dos pontos coletados estarem a montante
dos centros urbanos de Bom Jesus do Norte e Bom Jesus do Itabapoana, a influência da
proximidade de núcleos urbanos também deve ser considerada na avaliação dos possíveis
efeitos da construção do reservatório sobre este parâmetro, pois os efluentes domésticos e a
presença de microorganismos também são responsáveis pela concentração de materiais em
suspensão.
O escoamento da água por áreas urbanas também pode estar associada a maior concentração
de níquel encontrada em dois pontos (um deles é o mesmo que apresentou alta turbidez da
água). As concentrações de níquel superaram os valores máximos considerados seguros em
todas as classes de águas doces.
Há na bacia uma demanda dos usuários e/ou organizações não-governamentais para que haja
um esforço conjunto voltado para a recuperação ambiental, que traria reflexos positivos na
proteção dos recursos hídricos e, por consequência, na qualidade de vida dos moradores.
A bacia do rio Itabapoana está incluída na região hidrográfica de mesmo nome, tanto para a
gestão de recursos hídricos do Espírito Santo quanto para o Rio de Janeiro, porém em ambas
ainda não há comitê de bacia instituído.
Para a região existe o consórcio da bacia do rio Itabapoana, que congrega várias prefeituras no
rumo da organização das parcerias para enfrentar os problemas regionais. O consórcio tem
como atribuições a difusão de recursos e o desenvolvimento de estudos e ações de toda a
natureza dentro da bacia.
O programa Águas Limpas da CESAN (Companhia Espírito Santense de Saneamento), que visa
ampliar o abastecimento de água e os serviços de coleta e tratamento de esgoto na Grande
Vitória e no interior do Espírito Santo, pode contribuir para um maior cuidado com os recursos
hídricos da bacia. O programa está dividido em etapas, e na fase “Consultoria, estudos de
concepção, projetos e assessoria: elaboração e estudos de concepção para projetos de
sistemas de esgotamento sanitário” está incluído Bom Jesus do Norte.
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A chegada de novos empreendimentos de geração hidrelétrica aumenta a atenção às questões
ambientais relacionadas com o rio Itabapoana e seu uso sustentável. Neste sentido, o
aproveitamento hidrelétrico estudado neste documento se inserirá em uma região na qual
ações que visem a sustentabilidade ambiental dos recursos hídricos e seu entorno não podem
estar desvinculadas das propostas de compensação ou mitigação, seja por demanda popular
seja pela necessidade de correto manejo da bacia.
Para uma avaliação integrada de todos os aspectos destacados acima, e assim subsidiar a
identificação e análise das principais áreas de sensibilidade da região de estudo, recorreu-se à
metodologia contida no Manual de Inventário Hidrelétrico para Bacias Hidrográficas, lançado
pela ANEEL/CEPEL em 1997.
Esta objetiva uma análise da bacia por componentes-síntese, que agregam e integram dados
em recortes mais amplos, a fim de permitir uma abordagem sistêmica da região em estudo. De
acordo com a metodologia citada, a análise ambiental pode ser dividida em seis componentessíntese, são eles:

Ecossistemas Aquáticos
Este componente enfoca os fatores ambientais determinantes na manutenção da diversidade
biológica aquática, reunindo tanto informações relativas ao suporte físico-biótico quanto aos
dados biológicos das espécies, de modo a permitir a identificação dos diferentes níveis de
relevância ecológica existentes dentre os diversos ambientes que integram a região em
estudo. A relevância ecológica é entendida como o potencial do sistema apresentar uma
diversidade biológica ou graus de endemismo maior comparativamente aos demais
subsistemas.
Elementos de caracterização
- Vegetação marginal
- Qualidade da água
- Fisiografia fluvial (hierarquia fluvial, heterogeneidade de ambientes, ambientes
ecologicamente estratégicos)
- Dados biológicos (biologia e ecologia das espécies ícticas; identificação e espacialização das
principais rotas migratórias, reprodutivas e tróficas; ocorrência de outras espécies da fauna
vertebrada; ocorrência de macrófitas)

Ecossistemas Terrestres
Assim como nos Ecossistemas Aquáticos, nesse componente serão incorporados elementos de
caracterização determinantes na expressão e manutenção da diversidade biológica terrestre,
de modo a permitir a identificação dos diferentes níveis de relevância ecológica existentes
dentre os diversos ambientes que integram a região em estudo. A relevância ecológica aqui e
entendida como o potencial do sistema em analise apresentar uma diversidade biológica
maior comparativamente aos demais subsistemas.
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Elementos de caracterização
- Cobertura vegetal e uso do solo
- Ecossistemas de relevante interesse ecológico (ecossistemas ameaçados, legalmente
protegidos, mantenedores de espécies ameaçadas de extinção, mantenedores de fluxos
populacionais)
- Ecologia da Paisagem (caracterização da distribuição florística)
- Ocorrência e distribuição faunística
Modos de Vida
Por “Modos de Vida” compreendem-se as formas pelas quais os seres humanos se
organizam para garantir sua sobrevivência física, social, política, cultural e emocional. Este
componente refere-se às maneiras pelas quais os homens ocupam o território, apropriam-se
dos recursos naturais disponíveis, relacionam-se entre si nesse processo e produzem
representações sobre esse território.
É de fundamental importância estabelecer a síntese entre as “estratégias de sobrevivência dos
grupos sociais” – que remetem aos aspectos que conformam sua base material – e as
“formas de sociabilidade historicamente construídas” – relativas aos aspectos que
conformam sua base sociocultural.
Elementos de caracterização
- Dinâmica demográfica (dados populacionais, taxas de crescimento, fluxos migratórios)
- Condições de vida (saúde, educação, saneamento básico, entre outros)
- Sistemas de produção (organização da produção rural e urbana e recursos disponíveis)
- Organização social (representações, identidade sócio-cultural, formas de sociabilidade)

Organização Territorial
Esse componente compreende os processos que determinam a organização e dinâmica do
território e, por conseqüência, sua paisagem e seus padrões de ocupação. Engloba as formas e
os objetos criados pelo homem dispostos sobre a superfície do território e relacionados entre
si, traduzindo-se nas formas de uso e ocupação do território e na articulação entre suas
diferentes porções, estabelecida através das redes de comunicação e de circulação de bens e
de pessoas.
- Dinâmica demográfica (estrutura e distribuição da população urbana e rural, por município;
grau de urbanização).
- Ocupação do território (processo histórico de ocupação; condicionantes ambientais de
indução ou restrição à mesma; formas de usos do solo e da água; possíveis conflitos relativos
aos mesmos; programas de desenvolvimento existentes e planejados).
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- Circulação e comunicação (localização e hierarquia funcional dos núcleos; localização e
capacidade dos equipamentos de produção, consumo e serviços; sistema de transporte e
circulação de pessoas).
- Organização político-administrativa.

Base Econômica
Neste componente estão reunidas as atividades econômicas significativas para a economia e a
qualidade de vida da área de estudo e os recursos ambientais que se constituem em
potencialidades para suporte às atividades econômicas futuras.
Os elementos de caracterização selecionados visam organizar e interpretar informações de
modo a se obter um perfil da economia, tanto de mercado quanto de subsistência,
contextualizado nas escalas local e regional.
Elementos de caracterização
- Atividades econômicas (caracterização geral e por setor produtivo)
- Recursos e potencialidades da área estudada (características e localização)
- Finanças (arrecadação de tributos municipais; participação em receitas tributárias do Estado
e da União)

Para avaliar a região em estudo e a importância que cada componente-síntese exibe na
mesma, foram atribuídos graus de influência que cada componente-síntese tem em relação ao
outro no contexto da bacia do rio Itabapoana.
A importância dos componentes-sínteses é, usualmente, diferenciada de acordo com as
características dominantes do sistema ambiental no qual se inserem. De forma similar, a interrelação entre os componentes é um reflexo das particularidades ambientais que estruturam a
dinâmica dos diferentes ecossistemas estudados.
Diante das informações levantadas na etapa de diagnóstico, foram analisadas estas interações
através da elaboração de uma matriz, que admite leituras a partir dos componentes que
influenciam os demais, bem como são por eles influenciados. Para a elaboração da matriz
foram utilizados três graus de interdependência:
 Baixo – valor 1
 Intermediário – valor 2
 Alto – valor 3
As duas análises foram associadas mediante a conversão das escalas nominais geradas em
escalas ordinais. O resultado dessa análise está demonstrado na Tabela 2.
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TABELA 2: Matriz de inter-relação entre os componentes-síntese da área de estudo. EA=
Ecossistemas aquáticos; ET = Ecossistemas terrestres; MV = Modos de vida; OT = Organização
territorial; BE = Base econômica.
EA
ET
MV
OT
BE

EA
x
3
2
2
2

ET
1
x
1
2
3

MV
2
1
x
2
2

OT
2
1
2
x
3

BE
1
2
1
2
x

Para a integração dos resultados foi empregada a notação dada por:
Grau de importância = (∑Ccomponente-i/∑CcomponenteMAX)
onde ∑Ccomponente-i é o somatório das linhas e das colunas das matrizes, e ∑CcomponenteMAX é o valor máximo
teórico possível.

O valor máximo teórico possível resulta da situação na qual todas as relações entre os
componentes-síntese seriam altas; nesse caso, o somatório da linha e da coluna resultaria em
24, sendo esse o valor máximo teórico (
TABELA 3).

TABELA 3: Cálculo do grau de importância de cada componente-síntese para a área em estudo.
EA= Ecossistemas aquáticos; ET = Ecossistemas terrestres; MV = Modos de vida; OT =
Organização territorial; BE = Base econômica.
CCOMPONENTE-I
EA
ET
MV
OT
BE

GRAU DE IMPORTÂNCIA
15
14
13
16
16

0,625
0,583
0,542
0,667
0,667

Como o somatório dos valores finais dos fatores de ponderação entre os componentes-síntese
tem que ser 1 (hum), os valores encontrados foram normatizados (Tabela 4).
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TABELA 4: Cálculo do fator de ponderação final de cada componente-síntese para a área de
estudo. EA= Ecossistemas aquáticos; ET = Ecossistemas terrestres; MV = Modos de vida; OT =
Organização territorial; BE = Base econômica.
COMPONENTE
EA
ET
MV
OT
BE

GRAU DE
IMPORTÂNCIA
0,625
0,583
0,542
0,667
0,667

FATOR DE PONDERAÇÃO FINAL
0,203
0,189
0,176
0,216
0,216

Para a região em estudo, os componentes “Base Econômica” e “Organização Territorial” atuam
como os principais elementos que estruturam o funcionamento da paisagem local.
O processo histórico de ocupação da região e a forma como a população e as sedes municipais
estão distribuídas atualmente estão estreitamente relacionados com a dinâmica da área de
estudo. Os elementos principais que definiram esta forma pertencem às atividades
econômicas desenvolvidas na região (Base Econômica), que contribui com o mesmo peso que
o componente “Organização Territorial”, e tem no rio um elemento fundamental
(Ecossistemas Aquáticos), sendo desenvolvidas diversas atividades no mesmo, tanto de forma
profissional (pesca) quanto esportiva (lazer, turismo).
Tendo isso em vista, foram analisados os principais fatores de sensibilidade ou fragilidade da
região para o empreendimento, que seguem destacados no Mapa de Sensibilidade Ambiental.
Para a construção do mesmo foram considerados os seguintes aspectos, já demonstrados no
Diagnóstico Socioambiental, dentro do recorte da Área de Influência Indireta do
empreendimento:
- Susceptibilidade à erosão
- Vegetação e uso do solo
- Áreas prioritárias para conservação (MMA, 2007)
- Rota migratória de peixes
- Áreas de lazer no rio Itabapoana
- Assentamentos INCRA
- Sítios arqueológicos
- Núcleos urbanos estabelecidos

Utilizando-se o programa ArcGis 9.3, foram sobrepostas as camadas correspondentes a cada
um desses aspectos. Foram criadas 4 classes de sensibilidade, de acordo com interpretação
dos mesmos: baixa, média, alta, muito alta e extremamente alta.
Primeiramente, foram conjugados dois aspectos, de acordo com o quadro abaixo:
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Susceptibilidade à
erosão/ Uso do
solo*
Alta
Baixa

Nula

Moderada

Forte
Moderado/Forte

Muito Forte

Média
Baixa

Alta
Média

Muito alta
Alta

Extremamente alta
Muito alta

* Foram consideradas de alta sensibilidade ambiental as classes: ‘Solo exposto’; ‘Afloramento
rochoso’; ‘Floresta Estacional’ e ‘Vegetação secundária’. A duas primeiras representam áreas
propensas a processos erosivos, e as últimas representam fragmentos de floresta
remanescentes, importantes para a conservação da fauna da região. Todas as outras
classificações de uso do solo foram agrupadas na categoria de baixa sensibilidade ambiental.
Tendo como base o resultado da conjugação desses aspectos, a existência dos outros fatores
aumentou em um nível a sensibilidade já existente na região. No caso das áreas prioritárias
para conservação, elas já haviam sido classificadas pelo próprio Ministério do Meio Ambiente
em relação a sua importância. Esse aspecto foi considerado na classificação dessas áreas.
Para os fatores pontuais, como os assentamentos INCRA, áreas de lazer no rio e sítios
arqueológicos, a concentração dos mesmos foi considerado como um fator de elevação do
nível de sensibilidade do local.
Os núcleos urbanos foram considerados como áreas de sensibilidade devido ao potencial de
alteração no modo de vida e nas atividades socioeconômicas da população dos mesmos com a
instalação do empreendimento, e também como potencial fonte de poluição do rio. Estes
foram apenas localizados no mapa, porém deve-se ressaltar que os núcleos mais afetados
serão aqueles mais próximos do empreendimento. No caso da PCH Saltinho do Itabapoana, a
sede de Bom Jesus do Itabapoana e o distrito de Calheiros, e a sede de São José do Calçado.
Com a PCH Bom Jesus sendo instalado ao mesmo tempo, o núcleo de Bom Jesus do Norte deve
ser incluído.
O trecho do rio Itabapoana que funciona como rota migratória de peixes, até a PCH
Pirapetinga, também foi considerado como um fator de elevação do nível de sensibilidade, e a
área imediata do entorno do rio Itabapoana até a PCH mencionada foi elevada de ‘Alta’ para
‘Muito alta’.
O resultado foi apresentado no Mapa de Sensibilidade apresentado no Capítulo de Mapas –
Volume IV e a região onde será instalado o empreendimento foi classificado como de
sensibilidade “Muito Alta.”
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231. Todos os estudos e analise integradas deverão contar com ferramentas de
geoprocessamento, como imagens de satélite e dados sistematizados para Sistema
de Informações Geográficas, conforme Anexo 1.
Foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento em todos os estudos e analise integradas.

232. Devido a sua inerente interdisciplinaridade e por necessitarem de uma
abordagem especifica, destacam-se, entre outros, os seguintes temas:
a) Analise técnica integrada para a definição da Área de Preservação Permanente
(entorno do reservatório).
A determinação da APP do reservatório da PCH Bom Jesus obedeceu o estabelecido pela
Resolução CONAMA nº 302/ 2002 que determina largura mínima em projeção horizontal, a
partir do nível máximo normal do reservatório, de quinze metros para os reservatórios
artificiais de geração de energia elétrica com até dez hectares.

b) Analise integrada para definição de um hidrograma ecológico para o(s) trecho(s)
de vazão reduzida.
Na avaliação integrada optou-se por adotar uma vazão remanescente maior que 30% da Q7,10
para a PCH Bom Jesus, tendo em vista as condições fisiográficas locais, sendo ainda superior às
vazões remanescentes das PCHs Pirapetinga e Pedra do Garrafão e a UHE Franca Amaral,
localizadas a jusante do empreendimento. Além disso, o trecho de vazão reduzida da PCH em
questão é bem menor do que as citadas, e de outras já em operação no rio Itabapoana.
Na caracterização do regime fluvial para o local da PCH Bom Jesus, empreendeu-se pesquisa
nos sites da ANA – Agência Nacional das Águas e ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico
para seleção das estações para análise.

c) Análise integrada dos efeitos decorrentes da implantação dos empreendimentos
na qualidade e quantidade da água e as suas implicações nos meios físico, biótico e
socioeconômico. Ressaltam-se como exemplos os seguintes temas: ictiofauna, fauna
terrestre e aquática, vegetação, pesca, navegação, recreação, saneamento básico e
aspectos relacionados a vetores e saúde publica de forma geral.
Não há impactos sinérgicos para a qualidade da água no meio físico. Os impactos considerados
sinérgicos sobre a água relacionados ao meio biótico são: obstáculo à rota migratória, causado
pela instalação da barragem; supressão de habitat para biota aquática, causado pela redução
de vazão e alterações nas comunidades aquáticas, causado pela formação do reservatório.
Considerando a água para o meio socioeconômico, podemos citar como sinérgicos: alteração
da paisagem, interferência no turismo e lazer, e redução da área de pesca, causados pela
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redução de vazão; e a interferência em sítios arqueológicos, causado pela formação do
reservatório.
Os resultados da analise integrada mostrou que o Ecossistema Aquático é terceiro
compartimento mais sensível da bacia do Itabapoana, precedido da Base Econômica e
Organização Territorial.

d) Para o meio físico, entre outros, destacar os impactos sobre a estrutura do solo,
sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
Os impactos registrados sobre a estrutura do solo estão relacionados aos processos erosivos e
movimentos de massa deflagrados nas vertentes mais íngremes do relevo ou em áreas de
concavidades e alvéolos do mesmo. Eles ocorrem principalmente nas áreas de latossolos e
argissolos, uma vez que os mesmos apresentam perfil pedológico bastante desenvolvido e
altos teores de argila constituintes.
Os processos erosivos e movimentos de massa são responsáveis pela gênese de sedimentos
que são carreados através das concavidades e linhas de drenagem locais, depositando-se nos
leitos e margens dos cursos e corpos d’água, causando o entulhamento natural destes. De
igual forma, tais processos e movimentos de massa, na região em estudo, também são
causados pela ação antrópica, acarretando no assoreamento destes corpos e cursos d’água.
O manto de intemperismo das rochas existentes na região em estudo é bastante desenvolvido,
infringindo em profundos perfis pedogenéticos de onde são gerados os sedimentos
disponibilizados quando de deflagração dos processos erosivos nas vertentes e concavidades e
movimentos de massa principalmente nas áreas de margens dos cursos d’água.
As altas taxas de pluviosidade da bacia, atreladas a estas características geológicogeomorfológicas e pedológicas, intensificam não somente os processos de pedogênese, mas
também as taxas de sedimentos disponibilizados e carreados pelos tributários ao rio
Itabapoana, assim como também ao próprio curso principal deste. Em especial durante a
estação sazonal de chuvas na região, pode ser observado um volume caudal bastante elevado,
além de episódios de inundações e enchentes. O sedimento irá depositar-se não só nas
planícies de inundação dos rios, assim como também nas residências e comércio localizados
principalmente às margens dos rios ou em áreas mais baixas topograficamente, que são áreas
de inundação naturais, devido ao direcionamento preferencial das águas pluviais e fluviais.
Sinergicamente, os eventos de chuvas que ocorrem nas áreas de cabeceiras e bordas mais
elevadas da bacia hidrográfica do rio Itabapaoana, em especial em seu alto curso, são
responsáveis diretos pela produção e carreamento ao longo das calhas dos cursos d’água da
bacia de drenagem.
Tais sedimentos acabam por promover o assoreamento não apenas dos próprios cursos
d’água, como também dos reservatórios hidrelétricos já existentes à montante da PCH Bom
Jesus e da PCH Saltinho do Itabapoana, também em fase de licenciamento. De igual forma, as
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PCHs ora em estudo também agem de modo sinérgico para os reservatórios existentes à
jusante.
Da mesma forma, os processos erosivos e movimentos de massa, sendo os primeiros em maior
escala de atuação, atrelados à dinâmica pluviométrica regional, são responsáveis diretos por
potenciais plumas de contaminação dos aquíferos locais, uma vez que influenciam
diretamente no nível do lençol freático local e regional, na medida que podem atingir o
mesmo, deixando-o aflorante e sujeito à contaminação por fossas sépticas mal instaladas,
esgotos e dejetos in natura e à céu aberto e aos contaminantes provenientes da criação de
gado pela pecuária extensiva.
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e) Para o meio biótico destacar, entre outros: a perda dos sítios de alimentação e
reprodução ou a redução na qualidade desses ambientes; a perda de habitats para
espécies da fauna e flora raras ou ameaçadas de extinção; o efeito da inundação
sobre a dinâmica e perda de lagoas marginais.
Inicialmente, sem a presença dos empreendimentos que existem atualmente na bacia,
acredita-se que os obstáculos naturais ao deslocamento dos peixes seriam as cachoeiras que
existem no trecho médio-inferior do sistema: Garças, Inferno, Fumaça e de Rosal.
Não existem dados científicos sobre a rota migratória antes da instalação da UHE Franca
Amaral, no ano de 1961, mas acredita-se que este empreendimento estabeleceu um novo
limite à migração, já que não possui mecanismos de transposição de peixes.
A operação da PCH Pirapetinga localizada a jusante da PCH Franca Amaral, no ano de 2009,
reduziu um pouco mais essa área de migração no curso principal do Itabapoana e no ribeirão
Pirapetinga, já que o empreendimento também não possui mecanismo de transposição de
peixes.
Atualmente, as espécies que utilizam o trecho onde está projetada a PCH Bom Jesus e
encontram como final de rota de migração a PCH Pirapetinga, localizada aproximadamente a
5km a montante. O muro-ala da PCH Bom Jesus atuará como mais um obstáculo no rio,
reduzindo em 5km o trecho de migração ao longo do rio Itabapoana. Entretanto não existem
bases científicas comprovadas que indiquem qualquer prejuízo a sobrevivência e reprodução
de espécies peixes da bacia.
A alteração das comunidades aquáticas no trecho do reservatório devido à modificação do
ambiente lótico para lêntico foi classificado como impacto cumulativo. O pequeno porte da
PCH Bom Jesus reduz muito a significância deste impacto. No entanto, outros cinco trechos do
rio Itabapoana também passaram por estas modificações, o que, por sua vez, aumenta a
importância do impacto.
Ambientes preferencialmente lóticos que se tornaram lênticos são inadequados para algumas
espécies e preferenciais para outras, causando alteração na composição das comunidades,
pelo menos localmente
Em relação à supressão de habitat em decorrência da redução de vazão entre a barragem e a
casa de força, a cascata de empreendimentos transforma uma alteração pontual, restrita a
área da PCH, numa condição ambiental que se repete ao longo de diversos trechos do rio. O
efeito cumulativo destes impactos sobre a biota aquática pode afetar de forma mais
significativa as comunidades aquáticas, prejudicando a manutenção das populações.
A redução de vazão entre a barragem e a casa de força reduz a área de vida das comunidades
aquáticas durante períodos de seca. A mortalidade de espécimes também pode aumentar
neste período devido à criação de poças e do interrompimento do fluxo de água em alguns
pontos.
No entanto, o não comprometimento de processos estruturadores das comunidades
aquáticas, como reprodução e migração, tende a reduzir a descaracterização do ecossistema.
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f) Para o meio socioeconômico abordar os aspectos referentes a alteração ou
supressão de atividades recreativas e econômicas, manifestações culturais, perda de
recursos ambientais ou rompimento das relações do homem com o meio natural,
acessibilidade aos serviços públicos de saúde, transporte, educação e outros.
Os impactos registrados na área socioeconômica dizem respeito principalmente a duas
questões: os impactos na infraestrutura e nos serviços municipais devido ao aumento do
número de pessoas atraídas pela oportunidade de trabalho gerada pelas obras do
empreendimento; e as alterações no cotidiano e modo de vida das pessoas, através das
modificações ocorridas no tráfego de veículos, na paisagem cênica, nas atividades de lazer e
redução da área de pesca no rio Itabapoana.
O rio Itabapoana já conta com outros empreendimentos hidrelétricos em funcionamento ao
longo de seu curso. Portanto, a instalação de mais um empreendimento pode gerar
expectativas na população. Há expectativas positivas relacionadas, principalmente, à geração
de emprego e renda, e negativas, devido à insatisfação já existente com outras usinas na bacia.
Conforme visão de grande parte dos moradores, constatada em pesquisa de campo, os
empreendimentos hidrelétricos em operação deixaram de cumprir algumas promessas e
afetaram negativamente a população.
Dos entrevistados na área da AID do empreendimento, mais da metade já tinham
conhecimento sobre o mesmo, obtido por conversas de vizinhos ou por visita técnica de
pessoas ligadas ao empreendimento ou órgão ambiental. Mais pessoas consideraram que este
traria mais resultados negativos ao invés de positivos. Apontando como exemplos do primeiro
grupo, os impactos sobre o rio, como seca, morte de peixes, redução da produtividade
pesqueira e ocorrências de enchentes. Das pessoas que consideram o novo empreendimento
positivo se referiam principalmente à geração de empregos.
A concomitância da construção dos dois empreendimentos em planejamento para a região, a
PCH Bom Jesus e a PCH Saltinho do Itabapoana, amplia as oportunidades de geração de
emprego e renda nos municípios afetados, porém também pode ampliar o impacto produzido
pela chegada de novos trabalhadores atraídos pelas mesmas.
Apesar do efetivo empregado na obra ser pequeno, em torno de 100 pessoas em média, ele
representa cerca de 1% da população economicamente ativa masculina de Bom Jesus do
Itabapoana e cerca de 4% da PEA masculina de Bom Jesus do Norte. Com a construção da PCH
Saltinho do Itabapoana, essa oferta aumentará, pois os municípios afetados são próximos e
tem um pólo centralizador comum, Bom Jesus de Itabapoana.
O empreendedor afirmou que priorizará a contratação de mão-de-obra local, o que aumenta o
número de empregos gerados no local e diminui o impacto na infraestrutura dos municípios da
área de influência do empreendimento.
No momento da desmobilização do canteiro de obras, e consequente demissão da mão-deobra contratada, haverá um movimento inverso ao inicial. Este momento crítico para os
municípios envolvidos acarreta em redução das demandas por produtos e serviços e da massa
salarial circulante, e aumenta a taxa de desocupação. A contratação de mão de obra local e a
realização de um trabalho prévio junto aos órgãos públicos/privados locais, com o suporte da
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comunicação social, a fim de preparar o municípios para essa etapa, são medidas que devem
ser viabilizadas para mitigar esse impacto.
Além disso, a obra como um todo dinamiza as atividades econômicas dos centros próximos ao
local de instalação da PCH através do aumento da demanda por produtos e serviços, tanto
pelo aumento da massa salarial da população local quanto pela procura por hotéis, pousadas e
residências para aluguel pela equipe de engenharia e técnicos, que deverá ser de fora da
região.
Por outro lado, a chegada de novos trabalhadores pode significar pressão sobre a
infraestrutura dos municípios da AID do empreendimento, que já é precária em muitos
aspectos. Apresenta melhor condição o centro urbano de Bom Jesus do Itabapoana, que por
isso concentra a estrutura e os serviços da região, como na questão da saúde, por exemplo.
Por ser um município em comum às áreas de influência direta das PCHs Bom Jesus e Saltinho
do Itabapoana, esta será a área mais provável de sentir algum efeito da chegada de mais
pessoas para as obras dos dois empreendimentos.
Esse aumento no número de habitantes, mesmo que em pequena escala, pode aumentar a
demanda por equipamentos e serviços sociais das localidades do entorno do
empreendimento, como transporte, saneamento e limpeza urbana, especialmente nas cidades
de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte. Neste caso, o empreendedor já explicitou
que o transporte de pessoal entre as localidades selecionadas para moradia e o sítio das obras
deverá ser feito através de ônibus contratados pela empresa, o que diminui o efeito negativo
da pressão na rede de transportes públicos dos municípios afetados.
Em relação ao impacto nas atividades turísticas, o efeito é pequeno no local do
empreendimento, pois esse tipo de atividade não é tão significativa na região. Entretanto,
pode ser verificada a visitação de vários trechos do rio, principalmente para pesca esportiva,
de pessoas das redondezas e municípios próximos. O impacto se agrava se considerarmos os
outros empreendimentos já se instalados em pontos turísticos potenciais, como as cachoeiras
de Rosal (UHE Rosal) e do Inferno (UHE Franca Amaral), e em outros prestes a se instalar,
como a PCH Saltinho do Itabapoana, na Cachoeira da Fumaça, ainda em fase de estudos
ambientais para licenciamento prévio.
Além do impacto da própria cachoeira, os trechos de vazão reduzida se constituem em uma
degradação da paisagem que afeta a população do entorno e um possível atrativo turístico do
rio, além de atrapalhar as atividades de pesca amadora ou esportiva e comercial, pela exclusão
da mesma. De acordo com a pesquisa de campo, atualmente esse tipo de atividade somente é
desenvolvido neste trecho do rio por pessoas da sede de Bom Jesus do Itabapoana, não pelos
moradores do entorno do empreendimento, os quais em geral não reconhecem o rio como um
local de lazer.
Além disso, o cotidiano das pessoas também poderá ser alterado devido às mudanças na
circulação de veículos da região, relacionadas ao transporte de equipamentos e material para
a obra do empreendimento. A intensificação do tráfego urbano ocorrerá provavelmente nas
cidades de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte, uma vez que o acesso para a
rodovia estadual (RJ-230) se dá pela cidade. Com a instalação concomitante da PCH Saltinho
do Itabapoana esse impacto terá seu efeito ampliado, uma vez que nos dois empreendimentos
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a sede de Bom Jesus de Itabapoana será o principal foco de tráfego de veículos, dado o acesso
aos mesmos.
No caso específico da PCH Bom Jesus, esse impacto pode se somar ao impacto no tráfego
local, especificamente no cotidiano dos moradores ao longo da rua principal da localidade de
Macário de Baixo. Essa estrada sofrerá alterações para deslocamento de equipamentos e
pessoal da obra e, portanto, o tráfego na mesma deverá aumentar significativamente, já que
antes da obra este se resumia a caminhões que saiam do areal localizado próximo da região,
ciclistas e transporte escolar.

233. Todas as informações desta síntese deverão estar consolidadas no Mapa de
Sensibilidade Ambiental da área a ser afetada pelo empreendimento.
As informações desta síntese estão consolidadas no Mapa de Sensibilidade Ambiental.

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 75

9. MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS OU COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS
AMBIENTAIS.
234. Com base na avaliação de impacto ambiental, deverão ser identificadas as
medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, compensar
e, eventualmente, eliminar os impactos negativos da implementação dos
empreendimentos, bem como as medidas que possam maximizar os impactos
benéficos do projeto.
As medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, compensar e,
eventualmente, eliminar os impactos negativos foram identificados com base na avaliação
ambiental.

235. Essas medidas devem ser implantadas visando tanto a recuperação quanto a
conservação do meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas
condições a serem criadas pelos empreendimentos, devendo ser consubstanciadas
em programas.
As medidas foram implantadas visando tanto a recuperação quanto a conservação do meio
ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelos
empreendimentos.

236. As medidas mitigadoras e compensatórias deverão considerar:

a) Os objetivos e justificativas,
Contemplado.

b) O componente ambiental afetado;
Contemplado.

c) A fase dos empreendimentos em que deverão ser implementadas
Contemplado.

d) O cronograma de implementação;
Contemplado.

e) O caráter preventivo ou corretivo de sua eficácia; e
Contemplado.
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f) O agente executor, com definição de responsabilidades (incluindo a identificação
de eventuais parceiros institucionais).
Contemplado.

237. Os programas propostos deverão ser desenvolvidos de forma dirigida e
orientados para o atendimento de um plano regional, de forma a preparar a região
para o recebimento dos empreendimentos de forma sustentável e propiciar a
maximização dos benefícios advindos dos investimentos necessários a sua
implantação.
MEIO FÍSICO E BIÓTICO
1. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E
MOVIMENTOS DE MASSA
Justificativa
O surgimento de focos erosivos decorre do grau elevado de suscetibilidade à erosão de alguns
solos a serem atingidos pelas ações de movimentação de terra, somado às chuvas intensas,
que podem ser favorecido por fatores como ausência de cobertura vegetal, tipo de relevo,
características e tipo de uso do solo, posição do lençol freático, além das características
geológicas e climáticas locais.
As feições erosivas tendem a aumentar com a implantação de obras caso não sejam adotadas
as medidas preventivas e/ou corretivas necessárias. A erosão atua, principalmente, através de
escoamento superficial concentrado, provocando o aparecimento de sulcos, fendas e ravinas
nas encostas mais inclinadas, onde podem ocorrer, também, colapsos de terra ou movimentos
de massa.
A implantação da PCH Bom Jesus requer a execução de atividades como limpeza das áreas de
empréstimo de solo e rochas, canteiros de obras e instalação de bota-fora, além de abertura e
melhorias das vias de acesso aos locais de obra, que apresentam grande potencial para
geração das alterações naturais supracitadas.
Dessa forma, este programa pretende estabelecer medidas preventivas e corretivas visando
evitar a instalação de processos erosivos e instabilizações do terreno, bem como preservar as
instalações existentes e o próprio empreendimento de possíveis acidentes.

Objetivos
O objetivo principal deste Programa é o de localizar as áreas com maior fragilidade à
deflagração de processos erosivos e movimentos de massa na AID e ADA do empreendimento,
sugerindo medidas de prevenção/monitoramento para as fases de obras e operação do
empreendimento hidrelétrico.
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Especificamente o programa tem como objetivo apresentar práticas recomendáveis para a
contenção de encostas e taludes e estabilização de solos em vertentes, para controle de
processos erosivos e movimentos de massa de maneira geral. Pretende-se projetar a infraestrutura de drenagem necessária para que não haja surgimento ou agravamento de
processos erosivos e movimentos e massa já existentes em época de fortes chuvas. Além de
indicar os procedimentos adequados a serem adotados, exemplificando algumas práticas que
poderão ser complementadas ou substituídas no detalhamento do Projeto Executivo das obras
e diante das peculiaridades de cada processo identificado.
Pretende-se ainda propor procedimentos de manutenção e monitoramento das áreas onde
forem implementadas as medidas descritas pelo programa.

Metas
 Manter o maior número possível de caminhos de serviço, acessos e drenagens, para
evitar a instalação e deflagração de novos processos erosivos e movimentos de massa;
 Promover o controle de 100% das feições erosivas já instaladas, minimizando ao
máximo o carreamento de sedimentos para o reservatório artificial e os cursos e
corpos d’água;
 Monitorar e acompanhar a totalidade dos processos de recomposição das áreas
degradadas por feições erosivas até seu completo restabelecimento;
 Evitar ao máximo a deflagração de novos processos erosivos e movimentos de massa
nas áreas trabalhadas durante o processo de construção do empreendimento;
 Monitorar 100% das áreas com preexistência de processos erosivos e movimentos de
massa instalados que possam gerar problemas futuros para a fase de operação do
empreendimento;
 Implementar na totalidade da área um sistema de inspeção e acompanhamento
ambiental das obras. A inspeção durante a execução das obras norteará a perfeita
adequação das medidas, parâmetros, especificações técnicas e procedimentos
metodológicos aplicados às feições erosivas identificadas e caracterizadas.
Indicadores
 Quantitativo e qualitativo do nível de restabelecimento e regeneração da vegetação
incorporada e natural;
 Quantitativo e qualitativo da estabilidade das superfícies topográficas e de forte
inclinação e declividade das vertentes (θ > 45°);
 Quantitativo da presença ou ausência de erosão superficial laminar, linear ou
concentrada preexistente;
 Qualitativo das condições físico-químicas, de fertilidade e de erodibilidade dos solos;
 Quantitativo e qualitativo dos processos de assoreamento de cursos e corpos hídricos
próximos;
 Quantitativo do entalhamento de canais de drenagem pluvial ou de curso intermitente
essencialmente por feições erosivas.
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Metodologia
Visando o controle e monitoramento dos processos erosivos e movimentos de massa é preciso
identificar e caracterizar as áreas naturalmente suscetíveis à deflagração de movimentos de
massa e aquelas que poderão sofrer processos erosivos em decorrência das atividades de
instalação e operação do empreendimento.
O Programa também apresentará as medidas cabíveis para estabilização das áreas já
fragilizadas e/ou afetadas e para a prevenção de novas ocorrências. Uma vez implementadas,
as medidas propostas deverão ser monitoradas, de acordo com as práticas recomendadas
neste Programa, de forma que os ambientes que sofrerem interferência mantenham as suas
funções no conjunto da paisagem local e que contribuam para aumentar a diversidade
ambiental.
Os procedimentos indicados para esta metodologia deverão obedecer a etapas, desenvolvidas
em fases anterior e concomitante aos estudos de localização e implantação do túnel de adução
(duto forçado), casa de força e ombreiras do barramento artificial e posteriores à implantação
do empreendimento de modo geral, realizados durante a fase de operação deste.
Todas as etapas previstas e propostas por este Programa deverão ser realizadas e/ou
acompanhadas por um Gestor Ambiental ou profissional capacitado para tal atividade,
devendo ser implantada e gerida atividade sazonal de vistoria e monitoramento de focos
erosivos e de movimentos de massa.
Todos os métodos de trabalho e processos a serem adotados respeitarão os artigos
concernentes e aplicáveis contidos na Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que instituiu o
Código Florestal Brasileiro, e suas modificações pelas Leis nº 5.106, de 2/9/1966, nº 5.868, de
12/12/1972; nº 5.870, de 26/03/1973; nº 6.535, de 15/06/1978; nº 7.511, de 07/07/1986; nº
7.803, de 18/07/1989, e nº 9.985, de 18/07/2000.
Também deverão ser seguidas as recomendações constantes nas Normas Técnicas Brasileiras
(ABNT), dentre as quais, as seguintes:


NBR 6.497/83 – Estabelece procedimentos para o levantamento geotécnico



NBR 7.678/83 – Segurança na execução de obras e serviços de construção



NBR 8.044/83 – Projeto geotécnico



NBR 10.703/89 e TB 350/89 – Degradação do solo



NBR 11.682/91 – Estabilidade dos taludes



NBR 6.484/01 – Execução de sondagens de simples reconhecimento de solos

Assim, este Programa conterá as seguintes etapas:
1ª Etapa: Localização de áreas críticas e identificação e caracterização de feições erosivas
Conforme o diagnóstico realizado na Área de Influência Direta da PCH Bom Jesus, a área onde
será implantado o empreendimento apresenta muito forte suscetibilidade à erosão, de acordo
com a compartimentação de relevo e características pedológicas presentes.
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Desta forma, ressalta-se que, durante as fases de estudos locacionais para a abertura e
adequação de vias de acesso, implantação de áreas de bota-fora e construção de canteiros de
obras, sejam tomados os mesmos cuidados e precauções aplicados durante as vistorias
realizadas para a efetivação do diagnóstico apresentado neste estudo.
2ª Etapa: Implantação de obras especiais para os locais de maior fragilidade ambiental
Uma vez identificadas áreas mais críticas em locais de vias de acesso e na própria ADA do
empreendimento, tentar-se-á, sempre que possível, visando minimizar possíveis interferências
oriundas da ocorrência de processos erosivos, evitar a alocação de grandes estruturas, como
vias de acesso, cortes e aterros nesses locais.
Quando tal atividade for inevitável, haverá necessidade de análise das condições do solo, a fim
de caracterizar as feições erosivas já existentes e planejar as medidas adequadas para
estabilização dos solos antes de realizar a intervenção proposta.
Verificada a existência de feições erosivas (sulcos, fendas, ravinas, voçorocas ou movimentos e
colapsos de terra), os trabalhos específicos deverão ser executados por meio de métodos
apropriados, conforme recomendações deste programa, a ser detalhado na fase de solicitação
de licença de instalação, sempre considerando as características pedológicas, geológicas e
climáticas específicas da região.
De maneira geral, havendo a necessidade de criação de cortes em taludes mais íngremes,
dever-se-á tomar providências para minimizar os efeitos de processos erosivos, utilizando
técnicas como:
 Instalação de dispositivos, como canaletas longitudinais tipo escada hidráulica, a
serem detalhados em projeto específico;
 Construção de bermas (patamares) intermediárias, de forma a evitar percursos longos
de águas pluviais em vertentes íngremes e expostas;
 Remoção de material instável e inconsolidado a partir do topo dos taludes, evitando-se
os movimentos de massa e posterior abertura de fendas nas bermas;
 Remoção do material excedente da escavação com máximo critério, evitando-se o
desencadeamento de processos erosivos e assoreamento de áreas contíguas às obras;
 Implantação de sistemas de drenagem e proteção superficial nos taludes;
 Implantação de cobertura vegetal de gramíneas, buscando a diminuição da área
exposta.
Algumas medidas preventivas, abaixo apontadas, podem ser tomadas para evitar a deflagração
de processos erosivos e movimentos de massa nas estradas e caminhos a serem utilizados:
 Os acessos, quando necessários, só devem ser abertos em locais de menor
favorabilidade à erosão, procurando sempre seguir a linha topográfica (curva de nível)
mais apropriada;
 As melhorias a serem executadas nas estradas existentes deverão ser compatíveis com
o tipo de sua utilização e com o porte e peso do maquinário que nelas circularão;
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 A movimentação de material (solo e rochas) deverá ser realizada, preferencialmente,
em dias menos chuvosos;
 A execução de cortes de talude e aterros deverá ser limitada; se necessário, deverão
ser tomadas as medidas preventivas cabíveis. Em taludes, deverão ser executadas as
obras de contenção comentadas e a recuperação por intermédio de plantio de
espécies vegetais pelos métodos convencionais de enleivamento, conforme
procedimentos constantes no PRAD;
 Os taludes dos acessos deverão ser protegidos por canaletas colocadas em suas cristas,
escadas hidráulicas com caixas de passagem, bermas e proteção vegetal, visando a
dissipação de energia nas vertentes;
 Para evitar sulcamento nas margens e no leito das estradas, um sistema de drenagem
deverá ser implantado de modo definitivo, constituído por caixas de passagem e meios
de redução de energia, com a finalidade de canalizar as águas para os talvegues
próximos;
 Para garantir a conservação dos leitos das estradas vicinais e caminhos, deverá ser
aplicado revestimento constituído por manta de brita (nº 1), adquiridos em pedreiras
dos municípios abarcados ou vizinhos ao empreendimento;
 Os sistemas naturais de drenagem e os cursos d’água deverão ser protegidos, de forma
que as melhorias nos locais de obras e nos acessos não afete sua dinâmica natural;
 Quando forem necessárias obras em acessos nas áreas de planícies fluviais ou em
drenagens naturais, não deve haver carreamento de sólidos para os cursos d’água e
para as áreas alagáveis;
 Devem ser observadas as recomendações de não se destruir a vegetação vizinha aos
acessos, quando passarem máquinas e veículos fora do leito das estradas e caminhos;
 Caso seja preciso abrir áreas de empréstimo para retirada de material, elas devem ser
convenientemente recompostas, conforme recomendações constantes no PRAD.
Ressalta-se que a peculiaridade de cada processo identificado (escorregamentos,
deslizamentos, desmoronamentos, formação de sulcos, fendas, ravinas, voçorocas ou colapsos
de terras etc.) será levada em conta quando do projeto executivo das obras para adoção das
medidas adequadas. Cada intervenção terá analise própria, considerando as diversas
características do solo, relevo, topografia, presença de vegetação etc.
3ª Etapa: Monitoramento das áreas de maior fragilidade ambiental
Durante a etapa de operação do empreendimento, serão implantados e monitorados todos os
projetos e medidas de controle propostos por este Programa, os quais deverão ter a sua
gestão estruturada dentro do Plano Geral dos Programas Ambientais.
O monitoramento deverá ser executado de modo a possibilitar a comprovação da eficácia das
medidas implantadas, verificando as deficiências que possam ocorrer nos sistemas por este
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Programa propostos e implantados, evitando novas instabilizações e, ao mesmo tempo,
contribuindo com a estética e paisagem cênica dos sistemas escolhidos.
A partir da situação encontrada em campo em cada campanha de monitoramento, poderão
ser sugeridas implantações de intervenções adicionais para recomposição dos sulcos de erosão
porventura formados e/ou reforço nos sistemas de drenagem pluvial.
As medidas de monitoramento mais recomendadas são as visitas periódicas às áreas críticas,
com análise visual da situação de estabilidade de taludes e emissão de relatórios fotográficos.
O monitoramento poderá ser realizado a cada três meses, a partir da implantação das medidas
de controle, ainda durante as atividades construtivas. Ressalta-se que as atividades de
monitoramento devem subsidiar a atribuição de resultados aos Indicadores ambientais
indicados neste Programa.
Público-Alvo
O público-alvo deste Programa será o empreendedor, trabalhadores das empreiteiras,
associações da região e o órgão ambiental.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. Para execução do
programa será necessária a contratação de um profissional de nível superior com formação em
geografia ou similar.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa será realizado através da
análise dos relatórios, que devem ser entregues na mesma periodicidade proposta para as
campanhas. Nos relatórios deverão constar os indicadores apresentados neste estudo e, em
etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no âmbito do Plano Básico
Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
Este Programa será iniciado em período concomitante à mobilização para construção dos
canteiros e demais obras de infraestrutura do empreendimento, quando serão identificadas e
caracterizadas todas as feições erosivas preexistentes na ADA e AID do mesmo.
Durante implantação, prevista para 2 anos, devem ser programadas campanhas mensais.
Durante o primeiro ano de operação as campanhas devem ser trimestrais e nos cinco anos
seguintes as campanhas devem ser semestrais.
O programa tem custo previsto de R$ 300.000,00 a serem desembolsados mediante entrega
de relatório de atividades.
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Impactos relacionados
- Indução/Aceleração de Processos Erosivos e Movimentos de Massa
- Aumento no carreamento de sólidos para o Rio
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2. PROGRAMA DE GESTÃO DE INTERFERÊNCIAS COM TÍTULOS MINERÁRIOS
Justificativa
Segundo pesquisa realizada durante os estudos voltados para a elaboração do Estudo
Ambiental Simplificado da PCH Bom Jesus, na área de influência direta do empreendimento foi
identificado 1 (hum) título minerário requerido junto ao Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM (TABELA 5).
 TABELA 5: Títulos minerários requeridos junto ao DNPM – AID.
Nº DO
PROCESSO

FASE DE
REQUERIMENTO

NOME DO
REQUERENTE

ÚLTIMO EVENTO

SUBSTÂNCIA
REQUERIDA

USO

UF

890018/1987

AUTORIZAÇÃO DE
PESQUISA

MARCOS DUTRA DE
CASTRO

1273 - AUT PESQ/REDUÇÃO DE
ÁREA PROTOCOLIZADO EM
22/12/2010

Granito

Revestimento

ES

Fonte: SIGMINE-DNPM, abril 2011.

Este Programa justifica-se pela necessidade de neutralizar ou minimizar as interferências
minerárias identificadas com processos de concessão em andamento na AID, o que poderia
impor restrições à operação do empreendimento na área.
A PCH Bom Jesus é considerada uma obra de interesse público, uma vez que é voltada para a
geração de energia. Essa condição confere ao empreendimento prioridade em relação a outras
formas de uso e ocupação do solo, dentre as quais se incluem as atividades de pesquisa e
mineração.
Situações dessa natureza já estão previstas no Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 28
de fevereiro de 1967) que, em seu Artigo 42, declara que “A autorização será recusada se a
lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a
utilidade da exploração industrial, a juízo do Governo.”.
De igual forma, a incompatibilidade existente entre as atividades de mineração e as atividades
de geração e transmissão de energia também estão previstas no referido Art. 42 do Código de
Mineração e no Parecer PROGE/DNPM nº 500/2008, que institui e promulga o Pedido de
Bloqueio de Áreas.
A solicitação de bloqueio à emissão de novos títulos minerários, incluindo-se, nesse caso,
novas autorizações de pesquisa, registros de licenciamento e permissões de lavra garimpeira e,
também, a transformação das autorizações existentes em concessões de lavra, encontram
amparo na legislação em vigor e nos procedimentos adotados anteriormente pelo DNPM em
situações de obras públicas de interesse da geração e transmissão de energia.
O pedido de bloqueio de áreas permitirá ao empreendedor precaver-se contra futuras ações
indenizatórias por parte de novos detentores de títulos minerários, ou a ressarcimentos no
caso de autorizações para pesquisa já concedida, mas que não receberam ainda concessão
para lavra.
As atividades minerárias identificadas na AID do empreendimento poderão sofrer
interferências e/ou alterações com a implantação do empreendimento. Da mesma forma,
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 84

quaisquer outras atividades de mineração futuras sofrerão restrições ou impedimentos com o
início da operação da pequena central hidrelétrica.
Assim sendo, serão estudadas alternativas para o melhor aproveitamento das jazidas durante
a fase de operação, ou serão propostos acordos para compensar os investimentos realizados.
Neste Programa serão elaboradas, de forma objetiva, diretrizes para o processo de assinatura
dos termos de renúncia que estiverem com os títulos minerários atualizados no DNPM.

Objetivos
O objetivo deste Programa é solucionar as possíveis interferências negativas resultantes da
construção e operação da PCH Bom Jesus sobre as áreas de interesse extrativo mineral, áreas
de exploração mineral requeridas e as que estiverem em diferentes estágios de licenciamento
na AID do empreendimento.
Tais interferências estão ligadas a eventuais restrições ou impedimentos operacionais que
dificultem ou impeçam o prosseguimento da atividade exploratória, ou provoquem limitações
na definição do real potencial mineral da área requerida.
Assim, os objetivos específicos do Programa são:
 Realizar junto ao DNPM o cadastramento da AID da PCH Bom Jesus como área
prioritária;
 Desapropriar as áreas relativas aos processos de titularidade minerária já requeridas
e/ou concedidas, interferentes com a AID da PCH Bom Jesus, ou que venham a
apresentar alguma restrição à construção e/ou operação do empreendimento;
 Estabelecer diretrizes para acordo com os detentores dos títulos minerários, de modo
que seja satisfatória para ambas as partes, ressarcindo eventuais perdas de receita e,
assim, liberar as áreas da AID do empreendimento, sem que restem pendências
judiciais com os mesmos.

Metas
 Análise detalhada, junto ao DNPM, da totalidade dos processos de titularidade mineral
junto à AID do empreendimento;
 Bloqueio da totalidade da AID a novas solicitações de autorização de pesquisa
minerária junto ao DNPM;
 Estabelecimento de diretrizes específicas que busquem a completa resolução de
questões judiciais com 100% dos proprietários de direitos minerários existentes na AID
do empreendimento.
Indicadores
 A relação de acordos efetuados com os requerentes dos títulos minerários da área;
 A protocolização, pelo empreendedor, do pedido de bloqueio da AID do
empreendimento junto ao DNPM, referente à questão dos direitos minerários,
resguardando os interesses da empresa responsável pela implantação da PCH Bom
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Jesus em relação às interferências ambientais entre as atividades de mineração e de
operação do empreendimento;
 Eventuais processos indenizatórios de direitos minerários já existentes ou outros que
venham a ser requeridos na AID do empreendimento.
Metodologia
Com a obtenção da Licença Prévia (LP) junto ao IBAMA, órgão ambiental licenciador, será
solicitado ao DNPM a não-liberação de novas autorizações e concessões na Área de Influência
Direta da PCH Bom Jesus por meio do Pedido de Bloqueio de Áreas.
A metodologia empregada neste Programa consistirá no desenvolvimento e aplicação de
atividades, seguindo as seguintes etapas:
1ª Etapa: Levantamento de dados sobre a situação das interferências minerárias
Esta etapa consiste na identificação das reais possibilidades de interferência das ocorrências
de substâncias minerais de interesse cujas jazidas estejam localizadas na AID da PCH Bom
Jesus. Tal análise inclui a localização precisa das ocorrências, jazidas minerais ou minas da
substância mineral de interesse em cada polígono com interferência com a AID do
empreendimento, a situação atualizada dos processos e os resultados dos trabalhos de
pesquisa e/ou lavra.
Para execução desta etapa, será necessário:


Consultar o Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE), o Cadastro
Mineiro e os polígonos dos processos minerários atualizados, obtidos junto ao DNPM,
que contenham dados atualizados sobre os processos minerários, protocolados nesse
órgão, tais como: titular, situação legal, bem mineral, localidade, área, distrito,
município, estado e último evento registrado;



Consultar a carta topográfica Bom Jesus do Itabapoana (SF-24-G-I-2, em escala
1:50.000) correspondente à Área de Influência Direta do empreendimento, para
visualização do compartimento de relevo em que estão plotadas as áreas oneradas por
processos minerários.

De posse das informações obtidas por esse procedimento, o empreendedor deverá solicitar
aos órgãos governamentais responsáveis pela emissão de licenças minerárias (Ministério de
Minas e Energia – MME e Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM), por meio do
Pedido de Bloqueio de Áreas, a não-emissão de novos títulos minerários, para que não
ocorram interferências futuras com o empreendimento, e a desapropriação e/ou bloqueio dos
títulos já concedidos.
2ª Etapa: Levantamento de Dados Secundários
A análise dos processos será realizada de acordo com a ambiência geológica do jazimento
mineral, devendo os recursos minerais serem constatados através de um estudo bibliográfico
completo. Este procedimento permitirá verificar se as substâncias minerais visadas nas
autorizações de pesquisa possuam correspondências com as litologias e suas mineralizações
relacionadas.
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Serão consultados, também, os relatórios de pesquisa destes Títulos Minerários, concluídos e
entregues ao DNPM, com vistas à obtenção de outros dados e informações sobre a geologia
local, potencial mineral, reservas, jazidas, teores etc. Tais procedimentos permitirão um
enfoque melhor sobre a tendência dos interesses dos titulares ligados ao setor mineral da área
em estudo.
O levantamento de dados secundários inclui a consulta a mapas, fotos aéreas, imagens de
satélite e listagens mais recentes dos processos inseridos na Área de Influência Direta do
empreendimento.
Os dados e informações obtidos nesta etapa serão lançados em base planialtimétrica que
servirá como mapa de orientação durante a visita ao campo.
3ª Etapa: Vistorias de Campo
O reconhecimento em campo, além de checar e complementar as informações obtidas através
dos levantamentos realizados junto aos órgãos responsáveis e em dados secundários,
permitirá, dentre outros aspectos, a investigação das áreas requeridas e os métodos de
extração/lavra adotados.
Essa investigação, combinada com os dados secundários levantados, visa a estabelecer,
também, a qualidade e a quantidade dos bens minerais existentes, dado que será importante
para os acordos de desapropriação.
4ª Etapa: Consolidação de Dados e Elaboração dos Produtos Finais
Serão consolidados os dados das áreas requeridas e as informações sobre os recursos minerais
levantados em conjunto com outros dados geológicos. Adotar-se-ão formas simples e legíveis
de representação cartográfica dos dados, justapondo-os a uma base geológica em escala
relevante ao estudo e à AID do empreendimento (1:10.000).
O mapa elaborado conterá, também, as áreas requeridas, conforme as informações obtidas no
DNPM. Esse mapa, acompanhado de texto explicativo, deverá mostrar o relacionamento entre
os indícios de mineralizações e jazidas reconhecidas no campo e na bibliografia com a
potencialidade mineral da região estudada.
As informações obtidas com esses produtos permitirão caracterizar e avaliar, com maior
segurança, os recursos minerais existentes que suscitam interesse para mineração e suas
interferências com a Área de Influência Direta do empreendimento.
5ª Etapa: Acordo com os Requerentes
Está prevista a realização de acordos para compensar as restrições ou impedimentos às
atividades minerárias decorrentes da implantação e operação do empreendimento, nas áreas
exclusivamente localizadas no limite interno e externo à AID do empreendimento.
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Público-Alvo
Foram identificados como Público-alvo deste Programa todos os requerentes de processos de
atividades legais de lavra e/ou licenciamento, e de pesquisa mineral existentes na AID do
empreendimento.
Inter-relação com outros Programas
O Programa de Gestão de Interferências com Títulos Minerários deverá articular-se
diretamente com o Plano Ambiental para a Construção – PAC, que contêm as diretrizes e as
técnicas básicas recomendadas para serem empregadas durante a construção do
empreendimento.
Este Programa também está relacionado aos Programas de Comunicação Social e Educação
Ambiental que serão desenvolvidos prévia e paralelamente aos trabalhos de construção da
PCH Bom Jesus.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de um profissional especializado para a coordenação do programa
(preferencialmente, Engº de Minas, Geólogo ou Geógrafo), com experiência comprovada em
projetos de avaliação e valoração de reservas minerais.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa será realizado através da
análise dos relatórios mensais, nos quais deverão constar os indicadores apresentados neste
estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no âmbito do
Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
Este Programa será inteiramente realizado em período anterior à mobilização para construção
dos canteiros e demais obras de infraestrutura do empreendimento e tem duração prevista de
seis meses. O custo total do programa é previsto em R$ 60.000,00 a serem desembolsados
mediante relatórios mensais de atividades.
Impactos relacionados
- Interferência com Atividades Minerárias
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3. PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO
Justificativa
A implantação do empreendimento implicará em vários impactos cuja magnitude, duração e
sinergismo dependerá de medidas de controle e ação que deverão ser tomadas antes e
durante as obras para prevenir e reduzir esses impactos. Estas medidas envolvem
planejamento para localização da forma mais adequada de canteiros de obras, jazidas e botafora; conscientização dos trabalhadores envolvidos nas obras; entre outras.
O Plano Ambiental para Construção (PAC) visa estabelecer os critérios e requisitos ambientais
a serem seguidos pela empresa construtora responsável durante a implantação e execução das
obras da PCH.
O PAC indica os procedimentos adequados a serem empregados com o objetivo principal de
evitar ou mitigar os impactos negativos decorrentes das obras. Para tal, esses procedimentos
deverão abranger as questões de proteção ambiental, de saúde e segurança nas obras, e o
gerenciamento e disposição de resíduos e efluentes.

Objetivos
 Evitar e minimizar prejuízos ambientais em áreas de trabalho das obras do
empreendimento e seu entorno;
 Estabelecer critérios e requisitos destinados a nortear as ações dos empreiteiros em
relação ao trato com o ambiente;
 Assegurar que as obras sejam implantadas e operem em condições de segurança e
saúde para os trabalhadores e entorno.
Metas
 Planejamento da organização e disposição das estruturas relacionadas às obras, de
modo que estejam adequadas aos critérios e requisitos ambientais estabelecidos;
 Instalar sistema de tratamento sanitário antes da conclusão da montagem do canteiro
de obras;
 Assegurar o bom funcionamento das estruturas sanitárias planejadas para uso dos
operários no canteiro de obras;
 Gestão de resíduos sólidos e efluentes líquidos nos acampamentos, oficinas de
manutenção, posto de abastecimento, central de concretagem e britagem;
 Evitar lavagem de equipamentos e máquinas próximas dos corpos hídricos;
 Promover o descarte dos resíduos perigosos e não perigosos para os aterros sanitários
conforme a natureza do resíduo;
 Elaborar projeto para implantação de drenagem superficial e pluvial;
 Reduzir a emissão de poeiras e ruídos obedecendo às legislações pertinentes;
 Apresentar os requisitos para formulação dos planos de gerenciamento de riscos e de
ações de emergência para a construção da PCH, que enfatizem as ações preventivas,
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com ênfase no treinamento dos trabalhadores e no seu código de conduta, e
corretivas, no caso de acidentes.
Indicadores
O trabalho da equipe responsável pelo Plano Ambiental para Construção baseia-se de modo
geral ao controle e supervisão das atividades relacionadas à construção, destacando abaixo
alguns aspectos importantes a serem observados:
 Controle dos locais de construção do canteiro de obras e bota-fora;
 Monitoramento da observância pelos trabalhadores das medidas de prevenção e
controle de vazamentos de máquinas;
 Verificação dos processos de transporte e armazenagem dos produtos utilizados
(combustíveis, óleos etc.) e resíduos gerados (efluentes, resíduos domésticos e civis);
 Observação das medidas de controle e tratamento de resíduos gerados pela obra que
possam afetar o ambiente;
 Monitoramento da observância pelos trabalhadores das normas de prevenção quanto
à geração de vibrações, ruídos, partículas (poeira) e gases pelos equipamentos;
 Monitoramento das áreas de trabalho quanto à concentração de poluentes;
 Atendimento e utilização dos equipamentos básicos de proteção individual pelos
colaboradores;
 Sinalização das áreas de risco;
 Controle de acidentes de trânsito.
Metodologia
Por se tratar de um Programa amplo, que abrange diversas áreas e legislações pertinentes,
aqui serão apenas comentadas algumas das principais ações relacionadas ao PAC, porém este
deverá ser maior detalhado quando da elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA) da PCH
Bom Jesus.
Seguem abaixo algumas das etapas a serem seguidas no PAC:
 Delimitação da área do canteiro de obras e bota-fora
Esta etapa consiste em estabelecer, conforme critérios e requisitos ambientais préestabelecidos pela legislação pertinente e observando particularidades do local levantadas por
uma equipe técnica especializada, uma demarcação em campo precisa e clara dos limites das
áreas a serem utilizadas para as obras e bota-fora, de forma a prevenir e minimizar potenciais
impactos decorrentes da fase de instalação da PCH.
 Supervisão da obra
Para manter o controle sobre as possíveis mudanças ambientais que envolvem as atividades
de instalação do empreendimento, deve ser selecionada uma equipe de supervisão para o
acompanhamento permanente durante as obras, composta por profissionais técnicos
habilitados.
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As ações a serem desenvolvidas por esta equipe objetivam implementar as metas relacionadas
ao monitoramento de ações e medidas previstas para as obras, como aquelas relacionadas à
saúde, segurança e meio ambiente.
A equipe também se torna responsável pela aplicação das medidas de remediação e controle
de todo e qualquer impacto decorrente da construção dentro do canteiro de obras
(derramamentos de líquidos, resíduos, efluentes etc).
 Treinamento dos técnicos e trabalhadores
Devido aos inúmeros riscos decorrentes das atividades das obras, os técnicos e trabalhadores
deverão receber palestras e treinamentos sobre as ações de prevenção, controle e
monitoramento a serem seguidas e observadas durante as obras.
 Manutenção de equipamentos
A realização de manutenções periódicas nos equipamentos utilizados na obra previne a
emissão de ruídos intensos e desnecessários, que assim evitam ou impactos relacionados.
Público-Alvo
Técnicos e trabalhadores das obras.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe formada por um gestor ambiental, com experiência em
segurança e saúde do trabalho, licenciamento ambiental, gerenciamento e disposição de
resíduos, normas e diretrizes ambientais e afins, e dois técnicos ambientais de nível médio.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios mensais, nos quais deverão constar os indicadores apresentados neste
estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no âmbito do
Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
Este Programa será implementado diariamente durante os 24 meses de execução das obras. O
custo total do programa é previsto em R$ 360.000,00, a serem desembolsados mensalmente.
Impactos relacionados
- Geração de lixo, resíduos e efluentes; Geração de Ruídos e Emissão de Partículas
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4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DE QUALIDADE DE ÁGUA

Justificativa
O acompanhamento da qualidade de água durante a instalação e operação do
empreendimento possibilitará avaliar as condições físicas, químicas e bacteriológicas da água
que poderão sofrer alterações pela mudança da dinâmica fluvial do rio Itabapoana, mesmo
que em pequena escala, causada pela implantação do empreendimento. Dessa forma, o
programa contribuirá para o conhecimento da dinâmica do novo ecossistema formado,
viabilizando o seu manejo.
É de responsabilidade do empreendedor dispor de equipe capacitada para executar o
programa, assim como repassar os dados aos órgãos ambientais responsáveis pelo
licenciamento do empreendimento. É de responsabilidade do órgão ambiental permitir e
facilitar a consulta pública às informações repassadas ao mesmo.

Objetivos
O Programa de Monitoramento Limnológico de Qualidade da Água tem como objetivo
mensurar as modificações na dinâmica limnológica advindas das transformações do ambiente,
decorrentes da implantação e operação do empreendimento, e subsidiar a adoção de medidas
de controle, caso sejam identificados problemas de qualidade de água.

Metas
 Realizar campanhas
empreendimento;

trimestrais

ao

longo

da

instalação

e

operação

do

 Mensurar os parâmetros limnológicos, de qualidade de água e bacteriológicos de
acordo com a metodologia proposta;
 Realizar análises temporais e espaciais com os resultados obtidos;
 Classificar a qualidade da água e o grau de trofia na área de influência do
empreendimento;
 Relacionar os resultados obtidos com aspectos relevantes do empreendimento;
 Apresentar a relação das variáveis limnológicas com os ciclos sazonais;
 Fornecer informações para subsidiar a gestão da qualidade da água do reservatório e
adoção de medidas mitigadoras quando necessário.
Indicadores
 Cumprimento do cronograma do proposto;
 Resultado dos parâmetros mensurados;
 Resultado de análise espacial dos parâmetros mensurados;
 Resultado de análise temporal, após a realização de pelo menos quatro campanhas,
dos parâmetros mensurados;
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 92

 Índice de Estado Trófico da água;
 Discussão ou análise, quando cabível, das variáveis mensuradas com ciclos sazonais,
após a realização de pelo menos quatro campanhas;
 Discussão das variáveis mensuradas com eventos relacionados à construção do
empreendimento (eg. desvio do rio), quando cabível;
 Indicação sobre a necessidade de implantação de medidas mitigadoras e de manejo,
após a realização de pelo menos quatro campanhas.
Metodologia
As atividades do Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade de Água devem ser
iniciadas imediatamente ao início das obras de instalação do empreendimento e devem ser
mantidas durante a operação.
As análises laboratoriais devem ser realizadas por laboratório licenciado e cadastrado,
conforme legislação vigente.
Em geral, as atividades do programa consistem em:
 Seleção das Unidades de Amostragem
As unidades amostrais selecionadas na fase do EAS devem ser mantidas, na medida do
possível, a fim de permitir a comparação dos dados. Novas unidades poderão ser selecionadas
caso julgue-se necessário. As estações devem ser concomitantes ao Programa de
Monitoramento da Biota Aquática.
 Realização de campanhas trimestrais durante a implantação e operação do
empreendimento
As campanhas de campo devem ser realizadas nos períodos hidrológicos de enchente, cheia,
vazante e seca durante a instalação e operação do empreendimento. Durante a operação o
programa deve ser executado por pelo menos quatro anos. No entanto, recomenda-se a
prorrogação do mesmo por período a ser definido com o órgão ambiental. As estações devem
ser concomitantes ao Programa de Monitoramento da Biota Aquática.
 Coleta de variáveis limnológicas e de qualidade de água
Devem ser mensurados pelo menos os seguintes parâmetros: temperatura / ar (°C), pH,
temperatura / água (°C), turbidez (MgPt/L), oxigênio dissolvido (mg/L), sólidos em suspensão
(mg/L), sólidos dissolvidos (mg/L), condutividade (μS), potencial redox (mV), DBO (mg/L),
fósforo total (mg/L), nitrogênio orgânico (mg/L), nitrogênio Kjeldahl total (mg/L), nitrato
(mg/L), amônia (mg/L), dureza (mgCaCO3/L), clorofila-a (μg/L) e ortofosfato (mg/L),
concentrações de metais, consistindo em medidas dos teores de cádmio (mg/L), chumbo
(mg/L), cobre (mg/L), cromo (mg/L), mercúrio (mg/L), níquel e zinco (mg/L), e parâmetros
bacteriológicos, representados por medidas de coliformes termotolerantes (UFC) e colifornes
totais (UFC).
 Análise dos dados em laboratório
As amostras obtidas em campo devem ser preservadas e encaminhadas para o laboratório.
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 Elaboração de relatórios trimestrais na fase de implantação e operação do
empreendimento
O resultado das análises deve ser apresentado em relatórios trimestrais durante a instalação
operação do empreendimento. Anualmente devem ser elaborados relatórios consolidados
onde os indicadores previstos neste documento devem estar apresentados e discutidos.
Público-Alvo
O público-alvo do programa consiste na comunidade científica, no órgão ambiental
responsável pelo licenciamento, nos gestores do empreendimento e nas associações da região.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de biólogo, químico ou bioquímico com experiência neste tipo de
estudo e um auxiliar de nível médio.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios trimestrais, nos quais deverão constar os indicadores apresentados neste
estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no âmbito do
Plano Básico Ambiental (PBA).
Impactos relacionados
- Alterações na qualidade da água.
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PCH

Cronograma físico-financeiro
O custo do programa está previsto para R$ 300.000,00, considerando dois anos de duração durante a implantação e quatro anos durante a operação. O
valor deve ser desembolsado trimestralmente a partir da entrega de relatórios de atividades.
Cronograma Mensal do Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade de Água

Meses/ Atividades
Campanhas de Monitoramento
Limnológico e de Qualidade da
água
Emissão de Relatórios

1

2

3

4

5

6

7

8

FASE 1
MÊS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

Fase 1: Implantação - Obras Principais
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2

3

4

5

6

7

Fase 2: Operação

8

FASE 2
MÊS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA
Justificativa
O acompanhamento das comunidades aquáticas, durante e depois da instalação do
empreendimento, permitirá inferir sobre possíveis alterações que o mesmo tenha promovido
na estrutura e composição das comunidades. A partir destas informações é possível promover
ações de manejo, caso necessário, e desta forma promover o controle ambiental, como a
medida se propõe.
O monitoramento da fauna aquática e terrestre em áreas de empreendimentos causadores de
impactos está previsto pela Instrução Normativa n° 146/07 que “dispõe sobre os critérios para
procedimentos relativos ao manejo da fauna silvestre (levantamento, monitoramento,
salvamento, resgate, e destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao
licenciamento ambiental”.
O Programa de Monitoramento da Biota Aquática também se justifica como uma estratégia
para o aumento do conhecimento sobre a biodiversidade local. Além disso, a formação de
banco de dados a partir de estudos de longo prazo são de extrema importância para
entendimento dos impactos de empreedimentos hidrelétricos sobre as comunidades ícticas.
É de responsabilidade do empreendedor dispor de equipe capacitada para executar o
programa, assim como repassar os dados aos órgãos ambientais responsáveis pelo
licenciamento do empreendimento. É de responsabilidade do órgão ambiental permitir e
facilitar a consulta pública às informações repassadas ao mesmo.

Objetivos
 Caracterizar a biota aquática (ictiofauna, macroinvertebrados bentônicos, fito e
zooplâncton) presente em sua área de influência;
 Conhecer a estrutura, dinâmica e ordenação das comunidades aquáticas,
acompanhando suas variações temporais;
 Conhecer a biologia reprodutiva, crescimento e outros parâmetros de interesse em
relação às espécies de importância pesqueira e/ou ecológica;
 Avaliar as interferências do empreendimento sobre a biota aquática na área de
influência do empreendimento e propor medidas de mitigação;
 Ampliar o conhecimento sobre a biota aquática da bacia do rio Itabapoana.
Metas
 Levantar as espécies de ictiofauna, macroinvertebrados bentônicos, fito e zooplâncton
presentes na área de influência do empreendimento;
 Utilizar análises do estudo da comunidade, como biomassa, riqueza, abundância,
freqüência, diversidade, similaridade e outros indicadores ecológicos relevantes;

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 96

 Identificar espécies endêmicas, ameaçadas, de valor econômico e de importância
pesqueira;
 Empregar estudo de biologia reprodutiva e biometria, quando cabível;
 Analisar a variação espacial e temporal dos dados e relacioná-los com aspectos do
empreendimento;


Propor medidas de mitigação e de manejo, caso os dados mostrem a necessidade de
aplicá-las.

Indicadores
 Lista das espécies de ictiofauna, macroinvertebrados bentônicos, fito e zooplâncton
presentes na área de influência do empreendimento;
 Riqueza, diversidade, abundância e biomassa das espécies;
 Presença e lista de espécies endêmicas, ameaçadas, de valor econômico e de
importância pesqueira;
 Dados sobre a biologia reprodutiva;
 Identificação e caracterização da variação espacial e temporal dos dados e o seu
relacionamento com aspectos do empreendimento;


Indicação sobre a necessidade de implantação de medidas mitigadoras e de manejo.

Metodologia
As atividades do Programa de Monitoramento da Biota Aquática devem ser iniciadas
imediatamente ao início das obras de instalação do empreendimento e devem ser mantidas
durante a operação do empreendimento.
Em geral, as atividades do programa consistem em:
 Seleção das Unidades de Amostragem
As unidades amostrais selecionadas na fase do EAS devem ser mantidas, na medida do
possível, a fim de permitir a comparação dos dados. Novas unidades poderão ser selecionadas
caso julgue-se necessário.
 Realização de campanhas trimestrais durante a implantação e operação do
empreendimento
As campanhas de campo devem ser realizadas nos períodos hidrológicos de enchente, cheia,
vazante e seca durante a instalação e operação do empreendimento. Durante a operação o
programa deve ser executado por pelo menos quatro anos. No entanto, recomenda-se a
prorrogação do mesmo por período a ser definido com o órgão ambiental.

 Obtenção de dados qualitativos e quantitativos
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Deve ser utilizada variedade de apetrechos e amostradores com o objetivo de retratar os
diferentes tipos de ambientes. Para quantificação dos dados, empregar esforços amostrais
fixos.
 Fixação dos espécimes coletados para posterior análise em laboratório
Os espécimes coletados devem ser fixados e conservados de forma a permitir a análise do
material em laboratório.
 Análise dos dados em laboratório
Em laboratório deve-se proceder com identificação das espécies e coleta de dados de
biomassa, freqüência, biologia reprodutiva e biometria.
 Análise da estrutura, dinâmica e ordenação das comunidades ictiofaunísticas,
acompanhando suas variações temporais
Para tal devem ser utilizadas análises seguindo os princípios gerais de estudo de comunidades
como riqueza, abundância, diversidade, dominância, freqüência, análises de agrupamento,
entre outros.
 Elaboração de relatórios trimestrais na fase de implantação e operação do
empreendimento
O resultado das análises deve ser apresentado em relatórios trimestrais durante a instalação
operação do empreendimento. Anualmente devem ser elaborados relatórios consolidados
onde os indicadores previstos neste documento devem estar apresentados e discutidos.
Público-Alvo
O público-alvo do programa consiste na comunidade científica, no órgão ambiental
responsável pelo licenciamento, nos gestores do empreendimento e nas associações da região.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe formada por dois biólogos com experiência em estudos
da biota aquática e um auxiliar de nível médio.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios trimestrais, nos quais deverão constar os indicadores apresentados neste
estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no âmbito do
Plano Básico Ambiental (PBA).
Impactos relacionados
- Alterações nas Comunidades Aquáticas; Obstáculo à rota migratória e supressão de habitat
para biota aquática
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PCH

Cronograma físico-financeiro
A previsão de custo do programa é de R$ 480.000,00 considerando dois anos de duração durante a implantação e quatro anos durante a operação. O valor
deve ser desembolsado trimestralmente a partir da entrega de relatórios de atividades.
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6. PROGRAMA DE RESGATE DA ICTIOFAUNA
Justificativa
Diante dos impactos sobre a ictiofauna decorrentes de empreendimentos que causam
alteração ou supressão de habitats, ações de resgate devem ser realizadas com a finalidade de
evitar a mortandade e oportunizar o salvamento dos peixes. Sendo assim funciona como
medida mitigadora para o impacto de redução de vazão.
O resgate da fauna em áreas de empreendimentos causadores de impactos está previsto pela
Lei n° 6938/81 e pelas Resoluções CONAMA n° 001/86 e n° 237/97, que juntamente com a
Instrução Normativa n° 146/07 “dispõe sobre os critérios para procedimentos relativos ao
manejo da fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate, e destinação)
em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou
potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental”.
O Programa de Resgate de Ictiofauna também se justifica como uma estratégia para o
aumento do conhecimento sobre a biodiversidade local, acompanhar sua dinâmica e
minimizar os impactos da implantação do empreendimento.
É responsabilidade do empreendedor dispor de equipe capacitada para executar o programa,
assim como repassar os dados aos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento do
empreendimento. É de responsabilidade do órgão ambiental permitir e facilitar a consulta
pública às informações repassadas ao mesmo.

Objetivos
 Salvamento dos peixes encontrados aprisionados em poças ou em rochas durante
eventos de redução de vazão.
 Soltura dos indivíduos resgatados em áreas com semelhantes características
ambientais, em áreas que não serão afetadas pela redução de vazão;
 Evitar a mortandade de peixes durante os eventos;
 Gerar conhecimento científico.
Metas
 Treinar a equipe de salvamento;
 Resgatar todos os peixes encontrados em áreas a serem impactadas pelo
empreendimento;
 Realocar através da soltura em local específico todos os animais encontrados, vivos, e
enviar os indivíduos mortos ou de valor científico para instituições de ensino e
pesquisa;
 Quantificar e identificar os espécimes realocados;
 Implantar um banco de dados de todas as espécies de peixes encontradas nas ações
de salvamento.
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Indicadores
 Número de pessoas da equipe de salvamento que participaram do treinamento e
conteúdo ministrado;
 Número de indivíduos resgatados;
 Números de indivíduos mortos;
 Números de indivíduos enviados para instituição de ensino e pesquisa;
 Lista de espécies encontradas durante as atividades de resgate;
 Apresentação do banco de dados em versões parciais e final.
Metodologia
As atividades deste programa devem ser executadas durante os eventos de redução de vazão:
desvio do rio e início da operação da usina, quando há redução de vazão no trecho entre a
barragem e a casa de força. Um técnico do IBAMA deverá acompanhar as atividades.
As atividades do programa são:
 Treinamento da equipe de salvamento, constituída por biólogo e auxiliares que deverá
ser realizado antes do início das ações de resgate.
 Realocar através da soltura em local específico todos os indivíduos encontrados vivos,
e enviar os indivíduos mortos ou de valor científico para instituições de ensino e
pesquisa;
 Registro fotográfico de todos os indivíduos encontrados;
 Identificação e contabilização de todos os indivíduos resgatado;
 Fixação dos espécimes encontrados mortos para posterior análise em laboratório e
depósito em instituição científica;
 Elaboração de relatórios por cada resgate realizado na fase de implantação do
empreendimento.
Público-Alvo
O público-alvo do programa consiste na comunidade científica, no órgão ambiental
responsável pelo licenciamento, nos gestores do empreendimento e nas associações da região.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe formada por dois biólogos com experiência em estudos
de ictiofauna e dois auxiliares de nível médio.

Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios atividades, nos quais deverão constar os indicadores apresentados neste
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estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no âmbito do
Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
O Cronograma do Programa de Resgate da Ictiofauna deverá seguir o cronograma das
atividades de desvio do rio e operação do empreendimento.
A previsão de custo do programa é de R$ 35.000,00, a ser desembolsado em cada etapa do
resgate, mediante apresentação de relatório.
Impactos relacionados
- Interferência com a Biota Aquática durante o desvio do rio
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7. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA TERRESTRE
Justificativa
O acompanhamento da biota terrestre, durante e depois da instalação do empreendimento,
permitirá inferir sobre possíveis alterações que o mesmo tenha promovido na estrutura e
composição das comunidades, funcionando como medida de controle.
O monitoramento da fauna aquática e terrestre em áreas de empreendimentos causadores de
impactos está previsto pela Instrução Normativa n° 146/07 que “dispõe sobre os critérios para
procedimentos relativos ao manejo da fauna silvestre (levantamento, monitoramento,
salvamento, resgate, e destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao
licenciamento ambiental”.
O Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre também se justifica como uma estratégia
para o aumento do conhecimento sobre a biodiversidade local. Além disso, a formação de
banco de dados a partir de estudos de longo prazo são de extrema importância para
entendimento dos impactos de empreedimentos hidrelétricos sobre a fauna silvestre.
É responsabilidade do empreendedor dispor de equipe capacitada para executar o programa,
assim como repassar os dados aos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento do
empreendimento. É de responsabilidade do órgão ambiental permitir e facilitar a consulta
pública às informações repassadas ao mesmo.

Objetivos
 Estimar e caracterizar as espécies quanto à riqueza, abundância, diversidade e outros
indicadores ecológicos relevantes (em risco de extinção, nativas ou exóticas,
migratórias, cinegéticas etc);


Analisar os indicadores ecológicos sob aspectos espaciais e temporais, considerando a
área de influência direta e as fases de implantação e operação do empreendimento;

 Colaborar na proposição de estratégias de manejo e conservação da fauna local
visando a mitigação dos possíveis impactos ambientais causados pelo
empreendimento;
 Ampliar o conhecimento sobre a fauna silvestre da região.
Metas
 Levantar as espécies da mastofauna, herpetofauna e avifauna presentes na área de
influência do empreendimento;
 Utilizar análises do estudo da comunidade, como riqueza, abundância, freqüência,
diversidade, similaridade e outros indicadores ecológicos relevantes;
 Identificar espécies ameaçadas de extinção, sobre-explotadas, endêmicas e raras e de
valor econômico;
 Analisar a variação espacial e temporal dos dados e relacioná-los com aspectos do
empreendimento;
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Propor medidas de mitigação e de manejo, caso os dados mostrem a necessidade de
aplicá-las.

Indicadores
 Lista das espécies da mastofauna, herpetofauna e avifauna presentes na área de
influência do empreendimento;
 Riqueza, diversidade, abundância, biomassa e os resultados em geral encontrados para
as análises aplicadas a comunidade;
 Presença e lista de espécies ameaçadas de extinção, sobreexplotadas, endêmicas e
raras e de valor econômico;
 Identificação e caracterização da variação espacial e temporal dos dados e o seu
relacionamento com aspectos do empreendimento;


Indicação sobre a necessidade de implantação de medidas mitigadoras e de manejo.

Metodologia
As atividades do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre devem ser iniciadas
imediatamente ao início das obras de instalação do empreendimento e devem ser mantidas
durante a operação do empreendimento.
 Seleção das Unidades de Amostragem
Devem ser selecionadas áreas de amostragem que não sejam eliminadas com a instalação do
empreendimento. Deve-se procurar manter, na medida do possível, as unidades amostrais
utilizadas para elaboração do EAS, de forma a permitir a comparação dos dados. Uma área
controle deve ser definida.
 Campanhas trimestrais durante a instalação e operação do empreendimento
As campanhas de campo devem ser realizadas de forma a contemplar as variações climáticas
anuais.
 Levantamento de dados quali-quantitativos, com uso de técnicas de captura e
observação direta e indireta
As amostragens qualitativas se caracterizam por esforço não padronizado com objetivo de
registro do maior número de espécies possíveis. Já as quantitativas contam com esforço de
captura padronizado, com objetivo de comparação espacial e temporal.
Devem ser utilizadas diferentes formas de registro da fauna: uso de armadilhas de queda, de
captura viva, câmera trap, rede de neblina, visualização direta, vestígios, vocalização, entre
outros. As espécies encontradas devem ser registradas, assim como o local do registro, e
identificadas, com o uso de planilha própria. Deve-se realizar a biometria dos espécimes
capturados.
 Análise da estrutura, dinâmica e ordenação das comunidades faunísticas,
acompanhando suas variações temporais
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Para tal devem ser utilizadas análises seguindo os princípios gerais de estudo de comunidades
como riqueza, abundância, diversidade, dominância, freqüência, análises de agrupamento,
entre outros.
 Fixação dos espécimes que venham a óbito ou de grande valor científico e destinação
a instituição de ensino e pesquisa
No caso de espécimes que venham a óbito e que ainda sem encontrem em bom estado de
conservação e aqueles com grande valor científico, como uma nova espécie ou novo registro,
com quanto não estejam ameaçadas de extinção devem ser coletadas. Os espécimes coletados
devem ser fixados e conservados de forma adequada para análise em laboratório e
tombamento em instituição de ensino e pesquisa pré-estabelecida.
 Elaboração de relatórios trimestrais nas fases de instalação e operação, de acordo com
as campanhas desenvolvidas
O resultado das análises deve ser apresentado em relatórios trimestrais durante a instalação e
a operação. Anualmente devem ser elaborados relatórios consolidados onde os indicadores
previstos neste documento devem estar apresentados e discutidos.

Público-Alvo
Associações da região, comunidade científica, órgão ambiental responsável pelo licenciamento
e os gestores do empreendimento.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe formada por três biólogos, sendo um especialista em
avifauna, em especialista em herpetofauna e um especialista em mastofauna e dois auxiliares
de nível médio.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios trimestrais, nos quais deverão constar os indicadores apresentados neste
estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no âmbito do
Plano Básico Ambiental (PBA).
Impactos relacionados
- Afugentamento da fauna
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Cronograma físico-financeiro
A previsão de custo do programa é de R$ 550.000,00 considerando dois anos de programa durante a implantação e dois anos durante a operação.
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8. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)
Justificativa
As instalações da PCH Bom Jesus - canteiro, bota fora e acesso - se darão em área desprovida
de vegetação. No entanto, a própria instalação do muro ala, a desmobilização do canteiro de
obras, a deposição de material nas áreas de bota fora, assim como qualquer atividade que
envolva movimentação de terra e corte de talude, promove perda, retirada ou enterramento
da camada fértil do solo. Além de afetar o solo, estas ações podem interferir na qualidade do
sistema hídrico.
Dessa forma, o programa justifica-se pela recuperação dos recursos do solo e dos recursos
hídricos. A partir da manutenção ou recuperação da qualidade dos solos, estará possibilitada a
reintrodução de espécies vegetais originais ou a retomada de produção agrossilvopastoril nas
áreas degradadas, reintegrando-as a paisagem local.
A cobertura vegetal destas áreas desempenhará importante função em relação à própria
estabilização dos solos, evitando a geração de sedimentos comprometedores da rede de
drenagem, além de contribuir para a preservação da fauna e da flora regionais.

Objetivo
O objetivo desse programa é a recuperação de todas as áreas atingidas pelas obras de
implantação da PCH em estudo - canteiros de obras, vias de serviços, bota fora e outras –
visando a proteção dos solos e dos mananciais hídricos contra os processos erosivos e de
assoreamento, a reintegração paisagística destas áreas e, ainda, a integridade do próprio
empreendimento.

Metas
 Recuperação adequada das áreas interferidas;
 Anular ou minimizar os efeitos adversos das áreas degradadas ao meio ambiente,
especialmente aos recursos hídricos;
 Estabilizar taludes e reduzir ou anular processos de erosão e carreamento de sólidos.
Indicadores
 Ingresso de regeneração natural;
 Cobertura vegetal;
 Estabilização de processos erosivos;
 Turbidez e outros parâmetros de qualidade da água.
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Metodologia
Como ações preventivas, a empreiteira executora das obras deve analisar, detalhadamente,
cada caso específico (canteiros de obras, pátios de estocagem de madeira, barragem, casa de
força, acesso etc.), e tomar as providências necessárias para controlar, principalmente, as
seguintes situações:
 Impactos diretos sobre o meio físico e biológico;
 Desencadeamento de processos erosivos e de sedimentação;
 Riscos de contaminação dos solos e dos recursos hídricos.
Os serviços de terraplanagem para diversas finalidades deverão ser bem planejados para evitar
a formação de processos erosivos. Por essa razão, durante a extração ou deposição de
material deverão ser adotadas técnicas que resultem em declividades suaves.
A deposição de material proveniente de escavações deverá ser feita mediante espalhamento
e, posterior, compactação. As áreas de bota-fora, após sua exploração e utilização, deverão
ser reintegradas à paisagem natural.
De forma geral podemos resumir o trabalho de recuperação nas etapas de remodelagem
topográfica, estabelecimento de sistema de drenagem, preparo do solo e plantio de espécies
vegetais.
No entanto, considerando as diferentes situações de degradação, as técnicas e os
procedimentos a serem adotados na recuperação das áreas degradadas deverão respeitar as
suas peculiaridades. Sendo assim, deverão ser elaborados projetos executivos específicos para
as diferentes áreas degradadas com base em suas características específicas, fator responsável
pela degradação e a futura utilização da área recuperada.
Dentre as medidas físicas e biológicas que podem ser adotadas, podemos citar:
 Reconformação manual ou mecanizada do terreno;
 Regularização dos sistemas de drenagens;
 Revegetação;
 Semeadura direta manual;
 Hidrossemeadura;
 Plantio de mudas;
 Medidas físicas de redução da energia da água.
Após as ações de recuperação, deverá ser realizado um monitoramento das áreas
recuperadas, e, caso necessário, devem ser adotadas medidas corretivas, orientadas por
técnico capacitado. Deverá ser avaliada a estabilidade dos solos, a germinação de sementes,
necessidades de adubação complementar, entre outros. Os sistemas de drenagem (naturais
e/ou artificiais) devem ser vistoriados regularmente, evitando o surgimento de processos que
possam desencadear o desenvolvimento de ravinas e focos erosivos.
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Público-Alvo
O Programa tem como público-alvo as associações da região, o órgão ambiental responsável
pelo licenciamento e os gestores do empreendimento.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe especializada formada por dois biólogos ou engenheiros
florestais, com experiência em recuperação de áreas degradadas, e cinco auxiliares de nível
fundamental.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios de atividades, nos quais deverão constar os indicadores apresentados
neste estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no
âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
O mesmo será executado continuamente durante as fases de implantação da obra e
desativação das estruturas necessárias à implantação, tais como canteiros de obras e áreas de
disposição de materiais excedentes. O cronograma de execução deste programa está
diretamente associado ao cronograma de obras.
A previsão de custo do programa é de R$ 200.000,00 a serem desembolsado em consonância
com o cronograma de atividades, mediante a entrega de relatórios.
Impactos relacionados
- Indução/Aceleração de Processos Erosivos e Movimentos de Massa
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9. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Justificativa
Este programa tem o intuito de considerar as visões e as expectativas existentes na região
acerca do empreendimento, visando dissipar dúvidas e promover uma aproximação do
empreendedor com a comunidade em geral.
Para que tal fim seja atendido, serão realizadas reuniões com a comunidade, com o poder
público e entidades locais para esclarecimentos necessários, objetivando dissipar as
expectativas exacerbadas, explicando, de forma didática e acessível, os potenciais impactos do
empreendimento, assim como as ações para minimizar e controlar esses impactos.

Objetivos
Este Programa visa estabelecer e manter os canais de comunicação necessários para o bom
relacionamento entre o empreendedor e os diversos atores sociais envolvidos na instalação da
PCH Bom Jesus, de maneira que as informações circulem adequadamente, evitando
interferências na comunicação e garantindo a qualidade das ações planejadas nos programas
propostos. Nestes serão definidos os procedimentos e estratégias de intercâmbio de
informações que possibilitem minimizar, ou até mesmo evitar, potenciais conflitos na região.

Metas
 Divulgar na região afetada as principais informações referentes ao processo de
instalação e operação do empreendimento, esclarecendo seus principais efeitos
negativos e positivos;
 Registrar as reclamações, elogios e sugestões das comunidades afetadas em relação ao
empreendimento;
 Elaborar práticas simples e eficazes, adequadas à situação local, de comunicação entre
o empreendedor, os trabalhadores da obra, e a comunidade afetada.
Indicadores
 Número de pessoas informadas;
 Número de instituições visitadas;
 Número de palestras realizadas;
 Registro de incidentes e conflitos (dos trabalhadores e/ou comunidades impactadas)
decorrentes da falta ou insuficiência de informações adequadas;
 Grau de satisfação das comunidades locais quanto às informações relativas ao
empreendimento, por meio de pesquisa;
 Número de trabalhadores que participarem dos treinamentos sobre convívio com as
comunidades;
 Relatório contendo as demais atividades de divulgação e comunicação das obras.
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Público-Alvo
- População da Área de Influencia Direta (AID): escolas, moradores, comércio, lideranças,
sociedade civil, unidade de saúde, instituições religiosas, entre outros que forem identificados;
- População da Área de Influência Indireta (AII): instituições públicas, instituições da sociedade
civil, organizada ou não (ONGs, associações, escolas, cooperativas, representações religiosas
etc);
- Conjunto de trabalhadores do empreendimento: informação sobre o Código de Conduta do
Trabalhador, sensibilizando sobre a importância de se manter bom relacionamento e respeito
aos direitos da população local e ao meio ambiente.
Metodologia
Deverão ser executados os seguintes procedimentos para a elaboração deste Programa:
- Estabelecer canais de comunicação, através dos meios apropriados e em linguagem
adequada, acessível, clara e precisa, mantendo uma relação de diálogo entre o empreendedor
e a população sob influência da PCH. Para implantação desse item, estimula-se que sejam
incorporados os meios de comunicação já existentes no local, estabelecendo parcerias com os
mesmos.
- Esclarecer a população da AID, instituições públicas e da sociedade civil da AII sobre o
empreendimento, e mantê-los informados sobre as fases, características e o itinerário das
obras.
- Produzir material informativo sobre o empreendimento e os cuidados a serem adotados
durante as obras e na operação.
- Divulgar o Código de Conduta do Trabalhador, enfatizando os cuidados com a preservação do
meio ambiente, além da importância da convivência social com a população local em moldes
aceitáveis.
- Prestar apoio aos demais Programas, por meio da coleta e disseminação de informações com
a população local, entidades representativas da sociedade civil e instituições governamentais.
Inter-relação com outros Planos e Programas
O Programa de Comunicação Social funciona como um apoio aos demais programas
ambientais desenvolvidos no âmbito do empreendimento. Mais especialmente, se torna a
interface entre o público-alvo e os programas propostos para o meio socioeconômico,
servindo como articulador entre os mesmos.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe especializada formada por dois técnicos de nível superior
com experiência no tratamento com comunidades, mais especificamente em programas
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sociais no âmbito do licenciamento, e um comunicólogo ou designer com experiência em
elaboração e produção de material informativo.
Participação da comunidade afetada e possíveis parceiros institucionais
Todas as ações deste programa são propostas para que a comunidade afetada (população da
AID/ADA e as instituições da AII), e os próprios trabalhadores da obra, estejam
permanentemente sendo acionados para participar do Programa. Nesse caso específico, por
ter um papel de articulador dos outros programas ambientais propostos, exige que essa
participação da população se dê ao longo de todo o processo, para que essa esteja ciente dos
meios pelos quais possa dar sugestões, manifestar sua vontade e solicitar esclarecimentos e
respostas sobre toda etapa e programa previsto.
Em relação aos parceiros institucionais, conforme apontado na metodologia do programa, os
canais de comunicação a serem estabelecidos com o público-alvo durante todas as etapas de
implantação do empreendimento serão estimulados a serem feitos em parceria com os meios
de comunicação já existentes no local.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios de atividades, nos quais deverão constar os indicadores apresentados
neste estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no
âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
O mesmo se desenvolverá por completo durante todo o período de pré-obras, obras e no
início da operação do empreendimento. Após essa fase, manter-se-á um canal de comunicação
entre o empreendedor e a comunidade diretamente afetada, devendo este ser adequado à
realidade local. O cronograma de execução deste programa está diretamente associado ao
cronograma de obras.
A previsão de custo total do programa é de R$ 120.000,00, a serem desembolsados em
parcelas em consonância com o cronograma de atividades, mediante a entrega de relatórios.
Impactos relacionados
- Geração de Expectativa
- Alterações Demográficas
- Pressão na Infraestrutura de Saúde
- Pressão nos Equipamentos e Serviços Sociais
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10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Justificativa
A implantação do Programa de Educação Ambiental visa criar condições para a participação
dos diferentes atores sociais no processo de gestão ambiental e no entendimento de seus
papéis como agentes e cidadãos para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva.
Este enfoque parte da premissa que a participação qualitativa e crítica dos cidadãos nos
processos decisórios se constitui em uma conquista no sentido da construção de uma
sociedade sustentável.

Objetivos
 Contribuir para a prevenção e a minimização dos impactos ambientais e sociais
decorrentes do empreendimento;
 Integrar e compatibilizar as diversas ações dos programas propostos que envolvam a
questão ambiental.
Metas
 Proporcionar conhecimento e estimular a participação da comunidade afetada a fim
de dar auxílio no reconhecimento de seus direitos e no acompanhamento da
implantação dos programas e medidas mitigadoras, compensatórias e de controle
previstos pelo empreendimento, e, caso necessário, na forma de reivindicação pela
mesma;
 Capacitar agentes da comunidade (professores da rede pública e agentes de saúde)
como multiplicadores de educação ambiental;
 Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente
adequados relacionados às obras, à saúde e segurança do trabalho e ao
relacionamento com as comunidades situadas em torno.
Indicadores
 Grau de participação e envolvimento dos diversos atores sociais da comunidade da
região de inserção do empreendimento nas atividades previstas no Programa,
quantificando e qualificando essa participação por meio das listas de presenças e
diagnósticos realizados, através de critérios como:


Número de participantes



Diversidade de participantes (sexo, idade, representatividade)



Frequência e qualidade da participação

 Quantidade de reuniões e encontros realizados;
 Quantidade de material distribuído de acordo com o planejado;
 Quantidade de instituições locais colaborando na implantação do Programa;
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 Quantidade e qualidade da participação dos trabalhadores e técnicos da obra nas
atividades previstas no Programa.
Público-Alvo
Foram identificados como públicos-alvo preferenciais do Programa os seguintes segmentos:
− População residente na Área de Influência Direta do empreendimento;
− Agentes atuantes na comunidade (professores da rede pública e agentes de saúde, entre
outros que possam ser identificados), especialmente os que desenvolvem suas atividades em
áreas próximas ao local de instalação do empreendimento;
− Técnicos e trabalhadores das obras.

Metodologia
O Programa de Educação Ambiental foi concebido com base em duas vertentes:
 Educação com a comunidade
Envolve ações educativas desenvolvidas com o objetivo de sensibilizar a população local para a
formação de uma sensibilização socioambiental e mudança de comportamentos, atitudes e
procedimentos na relação entre o público-alvo, o ambiente e o empreendimento.
Objetiva comunicar as principais relações dos efeitos do empreendimento e o ambiente
afetado, esclarecendo meios de controle e acompanhamento das ações previstas pelo
empreendedor durante todas as fases de implantação da PCH.
Compreende atividades de educação ambiental que envolvem os agentes que atuam na vida
da comunidade afetada, como professores e agentes de saúde, e a própria população. Para tal
deverão ser realizadas reuniões e encontros em diferentes locais da AID, a fim de atender a
toda a população afetada, além da divulgação de material educativo para a mesma.
 Educação com os trabalhadores
Tem como objetivo sensibilizar os trabalhadores das obras, através de palestras e material
educativo, sobre os procedimentos ambientalmente adequados relacionados às obras, à saúde
e segurança do trabalho e ao relacionamento com as comunidades situadas no entorno do
empreendimento.
As atividades do Programa de Educação Ambiental serão desenvolvidas em três fases,
conforme apresentado a seguir.
Fase de Planejamento
− Elaboração de proposta educativa e definição dos locais onde serão desenvolvidas as
atividades, de acordo com a realidade local e as atividades cotidianas da comunidade afetada;
− Elaboração de material educativo para a população residente em torno;
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− Elaboração de material educativo para os agentes da comunidade (professores e agentes de
saúde);
− Elaboração de material educativo para técnicos e trabalhadores das obras;
− Reunião com órgãos governamentais vinculados à educação, à saúde e ao meio ambiente,
visando discutir estratégias para o desenvolvimento das atividades;
− Elaboração do Plano de Ação.
Fase de Execução
− Atividades educativas com a população da AID;
− Atividades educativas junto aos professores e agentes de saúde, como multiplicadores em
educação ambiental;
- Atividades educativas com os trabalhadores das obras;
− Distribuição e divulgação de material educativo adequado para cada segmento do públicoalvo.
Fase de Monitoramento e Avaliação
Consiste no processo de acompanhamento e avaliação das ações educativas.

Inter-relação com outros programas
Este Programa se justifica como medida preventiva e mitigadora dos impactos do
empreendimento, visando à melhoria do processo de gestão ambiental da região ao introduzir
novos conhecimentos e interações entre os diversos atores envolvidos e o meio ambiente.
Assim, o planejamento e as atividades do Programa de Educação Ambiental estarão
articulados com os demais programas ambientais propostos, particularmente com o Programa
de Comunicação Social.

Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe especializada formada por dois técnicos de nível superior
com experiência no tratamento com comunidades, mais especificamente em programas de
educação ambiental no âmbito do licenciamento, e mais um técnico de nível superior com
experiência em programas de educação ambiental com trabalhadores.
Participação da comunidade afetada e possíveis parceiros institucionais
A participação da comunidade afetada é parte essencial para o desenvolvimento deste
programa. A comunidade e os trabalhadores da obra compõem o público-alvo, sendo aqueles
que os objetivos do programa querem alcançar. Sua participação se dará essencialmente na
fase de execução do projeto, a que demandará mais tempo entre as três fases planejadas, e
ainda na fase de monitoramento e avaliação.
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As parcerias com instituições podem ocorrer ao longo do desenvolvimento do programa, de
forma voluntária e se afim com os objetivos do mesmo, não sendo, entretanto, obrigatória.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios de atividades, nos quais deverão constar os indicadores apresentados
neste estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no
âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
O mesmo será iniciado a partir da mobilização da obra, desenvolvendo-se durante todo o
período de instalação e início de operação. O cronograma de execução deste programa está
diretamente associado ao cronograma de obras.
A previsão de custo total do programa é de R$ 120.000,00, a serem desembolsados em
parcelas em consonância com o cronograma de atividades, mediante a entrega de relatórios.
Impactos relacionados
O programa se relaciona com o empreendimento como um todo, dado seu caráter difuso, e
mais especificamente com os impactos que impactam as comunidades:
- Alterações Demográficas
- Pressão na Infraestrutura de Saúde
- Pressão nos Equipamentos e Serviços Sociais
- Aumento do Tráfego Terrestre
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11. PROGRAMA DE SAÚDE
Justificativa
A saúde das comunidades próximas às obras, bem como dos trabalhadores envolvidos
diretamente com o empreendimento, representa um dos fatores de maior importância e
sensibilidade no contexto das ações que se propõem a manter a qualidade socioambiental
durante a implantação do empreendimento e em sua operação.
Na fase de construção da usina, a acumulação de água em empoçamentos nas obras e em
pátios de estocagem e/ou de refugos forma criadouros propícios à proliferação de vetores
diversos, o que se torna ainda mais preocupante caso as doenças a que estão relacionados já
existirem na região. A fuga de animais peçonhentos devido à movimentação ocasionada pelas
obras aumenta o risco de acidentes.
A presença de indivíduos infectados numa área onde existem vetores ou pessoas sadias, e
onde haja um foco enzoótico de doenças infecto-parasitárias, pode abrir ciclos biológicos de
enfermidades, produzindo novos casos e aumentando o risco de surtos epidêmicos nessa
região.

Objetivos
 Zelar pelas condições sanitárias da área do canteiro e das obras, de modo a assegurar
a qualidade da saúde dos trabalhadores e da população do entorno direto dessas
instalações;
 Zelar pela saúde da população residente no entorno das instalações da PCH, de modo
que também não comprometa os serviços prestados pelos municípios da região.
Metas
 Orientar os trabalhadores ligados à obra a desenvolverem hábitos e procedimentos
voltados à higiene e à saúde, inclusive em relação à prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis;
 Divulgar ações de saúde curativa e preventiva aos trabalhadores, como também ações
que contribuam para preservar as condições sanitárias da região;
 Acompanhar as mudanças que possam ocorrer no quadro sanitário, em virtude das
alterações ambientais decorrentes da implantação da usina;
 Promover ações e gestões institucionais com o objetivo de prestar assistência de
saúde à população afetada pelo empreendimento.
Indicadores
 Número de palestras ministradas aos técnicos e trabalhadores das obras;
 Número de trabalhadores capacitados em relação ao total;
 Quantidade e qualidade dos atendimentos de saúde no canteiro de obras;
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 Quantidade e qualidade dos atendimentos de saúde nas unidades de saúde
direcionadas.
Público-Alvo
− Técnicos e trabalhadores das obras;
− População residente na Área de Influência Direta do empreendimento.

Metodologia
Monitoramento da Vigilância Epidemiológica e Ambiental
Para que seja detectada qualquer alteração no quadro sanitário existente e, por conseguinte,
que sejam tomadas as providências necessárias para reversão da situação criada, é
fundamental a atualização e avaliação dos dados epidemiológicos existentes nos órgãos
oficiais de saúde dos municípios que compõem a área de influência indireta. O monitoramento
deverá se constituir no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Assistência à Saúde da População das Áreas de Influência
Esta etapa pretende contribuir para auxiliar no controle e reversão da expansão de doenças
endêmicas e outros agravos à saúde, como os acidentes com animais peçonhentos, assim
como minimizar a introdução de endemias inexistentes na região. Deverá obedecer a seguinte
sistemática:
- uso das informações fornecidas pela Vigilância Epidemiológica e Ambiental;
- gestão junto às instituições de saúde, caso seja necessário reforço da infraestrutura
ambulatorial/hospitalar existente nos municípios afetados pelas obras e disponibilidade dos
demais insumos necessários ao desempenho de suas funções;
- ampliação das ações de controle e eventual erradicação de vetores e hospedeiros de
endemias;
- gestão junto aos Institutos Vital Brasil e Butantã para assegurar o fornecimento de soro antiofídico, escorpiônico ou aracnídico. Como o ciclo de produção dos soros é demorado, as
providências deverão ser tomadas com antecedência em relação às ações de supressão de
vegetação e enchimento do reservatório, e estes deverão estar disponíveis em locais
conhecidos e de fácil acesso, armazenados adequadamente e em quantidade suficiente.
Ações de Educação em Saúde (Educativa/Preventiva)
Serão desenvolvidas ações de educação em saúde voltadas aos trabalhadores diretamente
ligados às obras, com a divulgação e orientação de hábitos e práticas saudáveis, de forma a
garantir condições sanitárias e de higiene adequadas, bem como de cuidados relativos à
manutenção de ambientes livres de vetores e de situações propícias ao surgimento e a
propagação de doenças.
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Inter-relação com outros programas
O Programa de Saúde se relaciona com o Plano Ambiental de Construção (PAC) no que tange
às práticas pelo zelo da saúde no funcionamento do canteiro de obras. Ele também deverá ser
articulado com o Programa de Comunicação Social, que o auxiliará no cumprimento dos seus
objetivos relacionados com a comunidade da AID e os trabalhadores da obra.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe especializada formada por dois profissionais da área da
saúde, com experiência no tratamento com comunidades.
Participação da comunidade afetada e possíveis parceiros institucionais
A comunidade afetada é um alvo de pesquisa deste Programa, que monitora a situação da
saúde local e sua relação com o empreendimento a fim de zelar pela saúde da população da
área de influência direta e possíveis consequências na população da área de influência indireta
da PCH. A participação da comunidade poderá se dar por meio de um relato de algum caso
relacionado à saúde, do esclarecimento de dúvidas ou elaboração de possíveis reivindicações
em relação ao programa ou ao empreendimento. Isso poderá ser feito através do contato com
os profissionais de saúde contratados especificamente para este programa ou através do
Programa de Comunicação Social.
As instituições já previstas como parceiras para este Programa são o Instituto Vital Brasil e o
Instituto Butantã, conforme apontado na metodologia. Outros podem surgir ao longo do
desenvolvimento do programa, como algumas instituições de saúde do próprio município.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios de atividades, nos quais deverão constar os indicadores apresentados
neste estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no
âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
O mesmo se desenvolverá pelo período de pré-obras (avaliação da situação local em relação à
saúde e contato com parceiros institucionais), obras e no início da operação do
empreendimento. O cronograma de execução deste programa está diretamente associado ao
cronograma de obras.
A previsão de custo total do programa é de R$ 80.000,00, a serem desembolsados em parcelas
em consonância com o cronograma de atividades, mediante a entrega de relatórios.
Impactos relacionados
- Pressão na Infraestrutura de Saúde
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12. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS TERRAS E BENFEITORIAS ATINGIDAS
Justificativa
A implantação das estruturas necessárias ao funcionamento da PCH Bom Jesus e a área de
preservação permanente (APP) do reservatório do empreendimento atingirão terras e poderão
atingir benfeitorias existentes no entorno da mesma.
Para que a negociação entre o empreendedor e os proprietários das áreas atingidas seja feita
de forma justa e transparente, faz-se necessário a implantação do presente programa, que visa
levantar as propriedades atingidas e avaliá-las de acordo com a legislação pertinente e às
características do mercado de terras e imóveis da região.
Objetivos
 Avaliar a situação legal e o valor das terras e benfeitorias atingidas pela PCH Bom
Jesus.
Metas
 Levantar e cadastrar as propriedades/posses atingidas pelas estruturas do Projeto e
APP do reservatório, com registro de identificação dos proprietários/posseiros e de
terceiros ocupantes.
Indicadores
 Levantamento do número de terras e benfeitorias atingidas;
 Levantamento dos proprietários/posseiros das áreas atingidas;
 Compilação da avaliação das terras e benfeitorias atingidas pelo empreendimento;
 Reuniões com os proprietários/posseiros das áreas atingidas;
 Cumprimento do cronograma das etapas previstas no programa.
Público-Alvo
 Proprietários/posseiros ou terceiros ocupantes das terras e benfeitorias atingidas
pelas estruturas do Projeto e APP do reservatório do empreendimento.
Metodologia
O presente Programa contará com as ações descritas nas seguintes etapas:
Etapa 1 – Levantamento cadastral
 Realização do cadastro físico e imobiliário das propriedades/posses atingidas pelas
estruturas e reservatório do Projeto e APP´s, com registro de identificação dos
proprietários/posseiros e de terceiros ocupantes.
 Verificação da condição legal do imóvel, mediante pesquisa cartorial com buscas e
obtenção de certidões de registros dos imóveis atingidos nos cartórios dos municípios
locais.
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 Compilação da documentação pessoal e imobiliária em dossiês individuais, com análise
para diagnóstico indicativo de procedimento para liberação, se amigável simplesmente
ou com condicionante de regularização documental (INCRA, inventário etc.), ou se
judicial.

Etapa 2 – Plantas imobiliárias individuais
Esta etapa consiste na elaboração das plantas imobiliárias individuais e memoriais descritivos
das áreas atingidas, mediante lançamento da cota máxima de inundação do reservatório ou
projeção de áreas de estruturas ou APP´s.
A planta cartográfica georreferenciada com cotas e abrangência do empreendimento, a ser
fornecida pela Gaia Energia e Participações S/A, constituirá a base para elaboração das plantas
imobiliárias individuais e é essencial para consecução destes serviços e dos sequenciais.
Etapa 3 - Elaboração das avaliações imobiliárias
A presente etapa engloba as avaliações individuais dos imóveis, totais ou parciais, e
benfeitorias atingidas pelo empreendimento, fundamentados nas normas vigentes NBR14.653, partes: 1- Procedimentos Gerais, 2- Imóveis Urbanos e 3- Imóveis Rurais, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; e nos preços de terras e benfeitorias
praticados no mercado imobiliário da região.
Ao final dessas etapas, as informações levantadas e sistematizadas serão levadas para os
proprietários/posseiros atingidos, dessa forma validando o que foi levantado e
democratizando as informações.

Inter-relação com outros programas
Por este Programa se realizar em um período anterior à emissão da licença de instalação, ele
não se relaciona com outro programa ambiental proposto neste estudo.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de um profissional especializado em procedimentos cartoriais e
judiciais relacionados ao tema do licenciamento.
Participação da comunidade afetada e possíveis parceiros institucionais
Este programa objetiva constituir a base de informações para a negociação entre o
empreendedor e a comunidade atingida. Esta terá espaço de participação nas reuniões nas
quais serão apresentadas as informações levantadas pelo profissional contratado, e poderá a
qualquer tempo esclarecer dúvidas e apresentar reivindicações e sugestões ao empreendedor,
que garantirá e informará à mesma sobre um meio de comunicação adequado e disponível
para tal.
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Não há instituições parceiras para este Programa.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios de atividades, nos quais deverão constar os indicadores apresentados
neste estudo.
Cronograma físico-financeiro
O mesmo se desenvolverá na fase entre o licenciamento prévio e a licença de instalação do
empreendimento.
A previsão de custo total do programa é de R$ 20.000,00, a ser desembolsado em parcelas em
consonância com o cronograma de atividades, mediante a entrega de relatórios.
Impactos relacionados
- Interferência nas Terras e Propriedades Locais
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13. PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA
Justificativa
O Programa de Arqueologia Preventiva visa o aprofundamento dos estudos sobre as áreas
afetadas pela implantação da PCH Bom Jesus, nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo,
por meio da identificação e definição da localização de áreas de interesse de resguardo ao
patrimônio cultural material de cunho arqueológico e histórico-cultural que possa sofrer
interferências pelas obras de engenharia do empreendimento, bem como também o resgate
arqueológico destas áreas de interesse e o monitoramento durante a implantação e
construção do mesmo.
A elaboração do presente Programa foi realizada com base nas informações contidas no
Diagnóstico do Patrimônio Etno-Histórico, Cultural e Arqueológico, apresentado neste EAS.
Os sítios arqueológicos e os bens culturais materiais, tombados ou não, localizados nas Áreas
de Influência Direta e Indireta do empreendimento constituem-se em importantes indicadores
da potencialidade cultural da área, com destaque para os sítios arqueológicos Vila da Rainha,
Morro da Cerâmica, Sítio da Igrejinha, dentre outros, e o patrimônio histórico edificado,
representado principalmente pelo Cineteatro Monte Líbano e pela Igreja Matriz Senhor Bom
Jesus Crucificado, além do conjunto arquitetônico encontrado nos distritos de Rosário e
Calheiros, todos encontrados no entorno direto do empreendimento.
Em cumprimento à legislação federal, que regulamenta a pesquisa arqueológica no Brasil – Lei
nº 3.924/1961, Portaria SPHAN 07/1988 e Documento IPHAN/1996, Portaria IPHAN 230/2002
– propõe-se a realização do presente Programa, constituído por quatro fases distintas, porém
consecutivas e complementares entre elas. Estas fases compreendem os projetos de
Prospecção Arqueológica, Resgate Arqueológico, Monitoramento Arqueológico e Educação
Patrimonial, a serem encaminhados e aprovados pelo Centro Nacional de Arqueologia –
CNA/DEPAM/IPHAN.
Tendo em vista a implantação do empreendimento, cujas obras de engenharia poderão
provocar o comprometimento do patrimônio arqueológico e histórico edificado que possa
existir na área de intervenção direta, faz-se necessária, como segunda fase das atividades de
Arqueologia Preventiva, a prospecção em superfície e subsuperfície, realizada por meio de
varredura e caminhamento sistemático no local.
A região que compõe a área em estudo, diretamente atingida pelo empreendimento, ainda
não foi adequadamente investigada dentro do processo de produção do conhecimento
arqueológico, salvo em ações pontuais institucionais e projetos de estudos ambientais
localizados nas áreas circunvizinhas, embora apresente como um todo um elevado potencial
arqueológico e histórico-cultural.
A existência dos sítios arqueológicos descritos acima e de locais de interesse cultural que
guardam elementos relevantes para a valorização da memória de uma sociedade, constitui-se
em um indicador da importância de uma determinada área para a preservação do Patrimônio
Histórico-Cultural e Arqueológico.
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A necessidade da execução dos projetos que compõem as atividades de Arqueologia
Preventiva objetiva a identificação e delimitação de outros locais de interesse arqueológico,
passíveis de serem afetados pelo empreendimento, além da realização do salvamento dos
sítios já encontrados e do monitoramento dos locais onde serão realizadas atividades de
escavação para construção do empreendimento. A implantação de tais projetos se faz
essencial para definir as medidas de preservação das áreas afetadas.
Ademais, o estabelecimento do Projeto de Educação Patrimonial destinado à preservação,
transmissão e perpetuação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial, voltado para os
trabalhadores das empreiteiras e para as comunidades e escolas da área do empreendimento,
contribuirá para o entendimento geral, tanto de cunho arqueológico, quanto dos modos de
fazer dos habitantes atuais da região, além de transmitir os conceitos de preservação do
patrimônio histórico e cultural.
Objetivos
O objetivo geral deste Programa consiste na elaboração de diretrizes básicas que norteiem a
implantação das atividades e ações voltadas para os vestígios de natureza arqueológica na
devida preservação, perpetuação e transmissão do Patrimônio Cultural Arqueológico existente
na área de entorno à PCH Bom Jesus.
Desta forma, o Programa tem como objetivos específicos:
 Indicar os parâmetros básicos para a realização das atividades de prospecção de sítios
arqueológicos, resgate e salvamento dos materiais em contexto arqueológico e do
monitoramento das obras para construção da PCH Bom Jesus;
 Classificar o estado de conservação dos locais de interesse étnico e histórico-cultural
identificados ou que venham a ser encontrados, associando-os às características das
obras de engenharia e às interferências que estas possam gerar sobre o Patrimônio
Cultural Arqueológico;
 Complementar os estudos documentais e bibliográficos, principalmente relacionados
ao patrimônio cultural material de cunho arqueológico, utilizados durante as pesquisas
para elaboração do Diagnóstico do Patrimônio Etno-Histórico, Cultural e Arqueológico,
realizado para este EAS;
 Detalhar os aspectos construtivos das obras e o planejamento das atividades de
Arqueologia Preventiva;
 Elaborar e executar os Projetos de Prospecção, Resgate e Monitoramento
Arqueológico;
 Estimular a participação dos membros das comunidades locais no conhecimento e
propagação de seu patrimônio cultural arqueológico;
 Promover resguardo, divulgação, perpetuação e transmissão do Patrimônio Cultural
Material, referentes principalmente aos vestígios e sítios arqueológicos porventura
existentes na AID do empreendimento;
 Publicar os resultados obtidos com as atividades de Arqueologia Preventiva, visando à
inserção do conhecimento produzido no contexto etno-histórico regional e local,
buscando o aprimoramento e reconhecimento cultural;
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 Apresentar Projeto de implantação de Casa de Memória, destinada à guarda de acervo
material produzido pelas atividades de Arqueologia Preventiva;
 Disponibilizar e expor ao público em geral os resultados obtidos com os estudos
relativos aos bens culturais de natureza material de cunho arqueológico, por meio de
veículos de comunicação;
 Promover o resguardo e resgate do Patrimônio Arqueológico das áreas que se
encontrarem em situação de risco pela instalação do empreendimento e
recomendações sobre os locais de interesse histórico e cultural, através da
implantação das fases de Resgate e Monitoramento Arqueológico;
 Monitorar todas as obras civis a serem realizadas para a implantação do
empreendimento e, em especial, nos locais considerados pelas fases anteriores de
Arqueologia Preventiva como de alta relevância arqueológica, durante seu processo de
construção;
 Analisar e divulgar os resultados obtidos, visando à inserção do conhecimento
produzido no contexto etno-histórico regional e local, conseguidos através da
integração dos dados coligidos, em documentos oficiais, com os resultados alcançados
com as atividades de Arqueologia Preventiva.
Metas
 Realizar as atividades de Prospecção Arqueológica com observação de subsuperfície
em 100% das áreas a sofrerem interferências pelo empreendimento (casa de força,
canteiros de obras, áreas de vivência, reservatório etc.);
 Realizar o Resgate Arqueológico da totalidade dos sítios que se encontrarem em
situação de risco pela instalação do empreendimento e recomendações sobre os locais
de interesse cultural existente;
 Monitorar as obras civis nos locais de relevância arqueológica e nas áreas primordiais,
durante toda a fase de construção do empreendimento;
 Implementar o Projeto de Educação Patrimonial para as Culturas Material e Imaterial
Intangível, de modo diferenciado nas comunidades locais, com vistas a
resgatar/transmitir os conceitos de patrimônio cultural;
 Realizar ações educativas diferenciadas para o Patrimônio Arqueológico, nas
comunidades locais e junto ao pessoal envolvido nas obras;
 Realizar ações educativas de natureza patrimonial nas comunidades e junto ao pessoal
envolvido nas obras;
 Emitir relatórios parciais e final com a integridade dos dados e informações obtidas
pelas etapas de Arqueologia Preventiva, incluindo-se as atividades de Educação
Patrimonial.
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Indicadores
 Percentual de locais sob interferência direta da construção do empreendimento nos
quais a prospecção foi efetivamente realizada;
 Relação de sítios arqueológicos efetivamente resgatados;
 Relação de áreas de interesse arqueológico a serem monitoradas durante as obras de
construção do empreendimento;
 Construção de acervo com material arqueológico resgatado durante as fases de
prospecção e salvamento.
Metodologia
Para a verificação das áreas de interesse arqueológico, faz-se importante o conhecimento de
todos os terrenos/áreas a serem utilizados quando da execução das obras, tais como os
canteiros, as áreas de empréstimo e de bota-fora, acessos já existentes e os que ainda serão
abertos/adequados às etapas da obra, bem como também a própria área de construção do
empreendimento a ser erigido.
De acordo com a localização dessas áreas de interesse arqueológico em relação às áreas das
obras de engenharia, detalhadas no Projeto para Construção e segundo o Cronograma Físico
de Obras, as medidas mitigadoras a serem tomadas podem ser definidas de forma mais
adequada à preservação do Patrimônio Cultural Arqueológico.
No caso de ser registrada uma ocorrência de interesse do patrimônio arqueológico em local
onde a área escolhida para a instalação de pontos primordiais às obras (como um canteiro,
p.ex.) possa ser remanejada, a possibilidade de evitar-se o prejuízo ao patrimônio deve ser
considerada. Sendo assim, a execução do levantamento prospectivo da área em fase anterior
às obras viabiliza a tomada de decisão prévia à implantação das mesmas.
Ainda assim, ocorrendo modificações em relação à localização de tais pontos primordiais,
mesmo depois de concluídos os trabalhos de prospecção arqueológica, deverão ser aplicadas
ações de monitoramento em tais locais, objetivando o resguardo do patrimônio
potencialmente encontrado. Este monitoramento será aplicado particularmente nas áreas que
sofrerem algum tipo de intervenção por conta das obras.
Neste Programa serão descritas as metodologias genéricas e básicas para a realização das
atividades de Arqueologia Preventiva relativas à Prospecção Arqueológica, ao Resgate
Arqueológico e ao Monitoramento Arqueológico.
 Metodologia de Prospecção Arqueológica
Genericamente, a metodologia empregada para esta atividade de Arqueologia Preventiva
envolve as seguintes etapas:
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1ª Etapa: Varredura sistemática das áreas e intervenções de subsuperfície
As varreduras sistemáticas superficiais das áreas serão realizadas, de modo geral, por meio do
caminhamento realizado em toda a área do empreendimento, incluindo as áreas denominadas
pontos primordiais (canteiros de obras, bota fora, áreas de empréstimos de materiais) e as vias
de acesso aos locais das obras.
Assim, a necessidade de tais vias de acesso e áreas primordiais já terem sua localização em
relação ao empreendimento previamente definidas contribui para que toda área a sofrer
interferência direta com as obras, com potencial de ocorrência de sítios arqueológicos, seja
prospectada de modo que o patrimônio nela porventura existente tenha sua integridade
protegida e salvaguardada.
As intervenções de subsuperfície serão realizadas, genericamente, sob a forma de tradagens,
feitas com trado manual articulado (“boca de lobo”) e sondagens, com dimensões mínimas de
1,00m³. Tais intervenções destinam-se à identificação de vestígios arqueológicos em
subsuperfície e à visualização do comportamento estratigráfico do local.
Cabe ressaltar que, conforme já mencionado, as metodologias apresentadas são genéricas.
Somente com a realização das atividades de prospecção, com a devida observação in loco das
condições físico-geográficas do local, tais ações poderão ser adequadas às condições
apresentadas.
2ª Etapa: Levantamento de locais de interesse cultural nas áreas de interferência
Havendo a identificação de potenciais sítios arqueológicos, serão realizados os seguintes
procedimentos:


Localização georreferenciada de sua área de abrangência, utilizando aparelho de GPS,
com coordenadas UTM e Datum WGS-84;



Delimitação da área com a utilização de GPS e confecção de croquis logísticos para a
descrição dos aspectos formais (dimensões e forma) e locacionais (localização no
relevo, proximidade de cursos/corpos d’água, etc.);



Descrição do acesso ao local (com utilização de Carta Topográfica e planta de arranjo
do empreendimento);



Descrição dos elementos composicionais (materiais encontrados);



Filiação cultural (tipologia do sítio: lítico, cerâmico, histórico, de contato, etc.;
tradições arqueológicas);



Levantamento fotográfico (com uso de GPS e direção da vista: N-S, NW-SE);



Preenchimento in loco da ficha cadastral de sítios arqueológicos (CNSA).

O preenchimento da ficha cadastral dos sítios durante a prospecção e ainda no local físico do
sítio objetiva a diminuição de possíveis erros e falta de informações que só podem ser
adquiridas no local.
Esses dados serão inseridos, junto com outros, no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos –
CNSA, do IPHAN.
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3ª Etapa: Elaboração dos relatórios
Os resultados das pesquisas de prospecção arqueológica serão descritos em relatório
específico onde deverão ser discriminados a metodologia utilizada, as atividades de campo e
os levantamentos bibliográficos complementares para a definição dos elementos culturais
identificados. Nele, também constarão as recomendações para a realização de salvamento
arqueológico em etapas subsequentes à apresentada.
A fase de ações de Arqueologia Preventiva, representada pelas atividades de Prospecção
Arqueológica, deverá ser realizada em período anterior ao início das obras de engenharia,
sendo importante considerar o prazo necessário para a elaboração do projeto de pesquisa e
aprovação deste pelo IPHAN, bem como a emissão de portaria autorizativa para tais trabalhos,
promulgada por este Instituto.
Para a emissão da portaria autorizativa, deverá ser celebrado entre o Arqueólogo-Chefe,
coordenador geral do projeto de Prospecção, o empreendedor e uma Instituição de Pesquisa e
Ensino envolvida com o processo de elaboração e aprofundamento do conhecimento
arqueológico e histórico nacional, o compromisso de serem resguardados, após acepção,
análise e acondicionamento corretos, os materiais recolhidos durante tais atividades. Este
compromisso deverá estar em conformidade com o que rege a Portaria nº 230/2002.
 Metodologia de Resgate Arqueológico
Na fase de Resgate ou Salvamento Arqueológico, as ações de Arqueologia Preventiva contarão
novamente com uma metodologia genérica, uma vez que a metodologia final a ser empregada
para o resgate dos vestígios arqueológicos existentes nos sítios identificados e delimitados
durante a etapa de prospecção só poderá ser elaborada a partir da análise real destes, não
sendo possível dimensionar fielmente, esforços humanos e materiais utilizados, nem muito
menos temporalizar o período a ser empregado para tal.
Contudo, genericamente, as atividades de salvamento arqueológico consistem no resgate dos
vestígios localizados, feito por meio de intervenção direta em subsuperfície e profundidade.
Assim como ocorre com a prospecção, no salvamento também são feitas sondagens que, no
entanto, requerem metodologias mais aprimoradas para sua aplicação, no intento de serem
alcançados resultados satisfatórios aos questionamentos colocados pela ciência arqueológica.
A metodologia empregada nesta fase envolve as etapas a seguir:
1ª Etapa: Dimensionamento e quadriculamento da área do sítio arqueológico
Para as atividades de salvamento se faz necessário, primeiramente, o dimensionamento da
área de abrangência do sítio, conseguido a partir da análise e observação da dispersão do
material arqueológico em superfície, atrelado ao resultado conseguido com as intervenções de
subsuperfície. Desta forma, é realizado o quadriculamento desta área dimensionada, de modo
a promover o controle da escavação e do material que será retirado das quadrículas
escavadas.
2ª Etapa: Escavação e Decapagem Artificial
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A decapagem artificial consiste na criação de níveis artificiais de escavação, onde o arqueólogo
designa horizontes artificiais, a cada 10 ou 20cm, com o objetivo de: i) entender a dinâmica de
sedimentação geológica do sítio; ii) evidenciar a dispersão e arranjo em profundidade dos
vestígios arqueológicos; iii) identificar se houve reocupação da área do sítio e quando ocorreu;
iv) inferir, por meio da espessura dos pacotes sedimentares contendo material arqueológico, o
tempo de ocupação; v) identificar, por meio da textura, granulometria e forma (estruturas
sedimentares), os paleoambientes de deposição dos pacotes sedimentares existentes.
3ª Etapa: Curadoria e Guarda
As atividades de Curadoria consistem na limpeza, catalogação e análise laboratorial do
material arqueológico coletado durante a escavação.
4ª Etapa: Análises Laboratoriais específicas
De acordo com as características de material arqueológico encontrado em cada sítio, deverão
ser realizados estudos voltados para o aprofundamento do entendimento do padrão de
ocupação pretérita na região, assim como também seus modos alimentares, costumes
cotidianos de trato e da utilização dos recursos naturais disponíveis.
5ª Etapa: Ações de Educação Patrimonial
As atividades de Educação Patrimonial também se incluem nesta fase da Arqueologia
Preventiva como forma de promover o primeiro contato entre as pesquisas e a comunidade
local residente nas áreas contínuas e contíguas ao empreendimento. Tal ação visa divulgar a
importância da preservação dos bens culturais locais, assim como também apresentar os bens
patrimoniais materiais que compõem o contexto etno-histórico da região.
Na sequência às atividades de salvamento arqueológico, tais atividades de educação
patrimonial deverão ser aprofundadas, a partir do enriquecimento das informações adquiridas
com o estudo e a análise laboratorial e curadorial do material coletado e das características
dos sítios e áreas de interesse cultural identificados.
As atividades de educação patrimonial deverão abranger as localidades mais próximas aos
sítios encontrados.

6ª Etapa: Elaboração de Relatório Final
Os resultados das pesquisas de Resgate ou Salvamento Arqueológico serão descritos em
relatório específico onde deverão ser discriminados a metodologia utilizada, as atividades de
campo e os levantamentos bibliográficos complementares para a definição dos elementos
culturais identificados. Nele, também constarão as recomendações para a realização do
Monitoramento Arqueológico em etapa subsequente à apresentada.
A fase de ações de Arqueologia Preventiva, representada pelas atividades de Resgate
Arqueológico deverá ser realizada em período anterior ao início das obras de engenharia,
sendo importante considerar o prazo necessário para a elaboração do projeto de pesquisa e

PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 129

aprovação deste pelo IPHAN, bem como a emissão de portaria autorizativa para tais trabalhos,
promulgada por este Instituto.
Para a emissão desta portaria autorizativa, deverá ser celebrado entre o Arqueólogo-Chefe,
coordenador geral do projeto de Salvamento, o empreendedor e uma Instituição de Pesquisa e
Ensino envolvida com o processo de elaboração e aprofundamento do conhecimento
arqueológico e histórico nacional, o compromisso de serem resguardados, após limpeza,
análise e acondicionamento corretos, os materiais recolhidos durante tais atividades. Este
compromisso deverá estar em conformidade com o que rege a Portaria nº 230/2002.
 Metodologia de Monitoramento Arqueológico
A partir do início efetivo das obras de engenharia deverá ser iniciada a fase de Monitoramento
Arqueológico, contemplando vistorias executadas enquanto houver atividades por parte das
empreiteiras, de movimentação de terras, aberturas e adequação de vias de acesso,
modificação de áreas destinadas para canteiros de obra, áreas de empréstimos de material e
bota-foras.
Tais atividades de monitoramento arqueológico deverão ser realizadas e acompanhadas por
profissionais de arqueologia, objetivando a promoção do resguardo de material arqueológico e
do patrimônio cultural que porventura não tenham sido identificados em superfície e
subsuperfície, quando da realização dos trabalhos de Prospecção e Resgate Arqueológico.
Público-Alvo
O Público-alvo deste Programa será representado por dois grupos, subdivididos de forma
direta e indireta, a saber:
a) Público direto


Representado pelo empreendedor, como executor do programa;



Trabalhadores das empreiteiras, como potenciais agentes de perpetuação e
transmissão do patrimônio arqueológico;



Moradores e proprietários rurais locais, como potenciais agentes de identificação de
vestígios e locais de interesse arqueológico;



Comunidades circunvizinhas ao empreendimento como potenciais agentes de
identificação de vestígios e locais de interesse arqueológico, e de perpetuação e
transmissão do patrimônio arqueológico;



Grupos escolares dos municípios abraçados pelo empreendimento como potenciais
agentes de perpetuação e transmissão conhecimento acerca do patrimônio
arqueológico.

b) Público indireto


Órgãos ambientais e sociedade civil em geral, para conhecimento e perpetuação do
patrimônio arqueológico existente na área do empreendimento;



Comunidade acadêmica nacional e internacional, como transmissores e divulgadores
do patrimônio arqueológico local;
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Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como agente propagador e
disseminador do conhecimento elaborado e adquirido com as atividades de
Arqueologia Preventiva realizadas na área de entorno ao empreendimento.

Inter-relação com outros Programas
Este Programa deverá estar integrado ao Programa de Comunicação Social, compartilhando as
informações a serem divulgadas para a população da área e ao pessoal envolvido com as
obras, e com o Programa de Educação Patrimonial.
Na fase de implantação do empreendimento, as atividades previstas no Plano Ambiental para
Construção deverão incluir recomendações de prevenção de prejuízos aos elementos culturais
e arqueológicos.

Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de uma empresa de Arqueologia de Contrato, especializada e aceita
junto ao IPHAN, com experiência comprovada em projetos de salvaguarda e proteção do
patrimônio arqueológico histórico e pré-histórico. A equipe deve ser composta, minimamente,
pelas especialidades de arqueólogo coordenador, arqueólogo pleno, e ajudantes de campo.
Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios de atividades, nos quais deverão constar os indicadores apresentados
neste estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no
âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
O mesmo se desenvolverá a partir do período anterior à mobilização para construção dos
canteiros e demais obras de infraestrutura do empreendimento, sendo implementadas as
fases de Prospecção e Resgate Arqueológicos, além de algumas ações de Educação
Patrimonial. Durante o período de construção do empreendimento, deverá ser implementada
a fase de Monitoramento Arqueológico. O cronograma de execução deste programa está
diretamente associado ao cronograma de obras.
A previsão de custo total do programa é de R$ 90.000,00, a serem desembolsados em parcelas
em consonância com o cronograma de atividades, mediante a entrega de relatórios.
Impactos relacionados
- Interferência em Sítios Arqueológicos
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14. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA ARQUEOLOGIA PREVENTIVA
Justificativa
Para a verificação das áreas e demais aspectos de interesse relevantes, destinados à proteção
do Patrimônio Cultural, faz-se importante o conhecimento e reconhecimento, por parte dos
habitantes locais do entorno à PCH Bom Jesus, e dos municípios elencados, do patrimônio
local, caracterizado pelos ritos, danças, festejos, áreas de reunião, cachoeiras e as demais
classificações de patrimônio.
Em atendimento à Lei Federal nº 3.924/1961, Decretos Federais nº 25/1937 e nº 3.551/2000,
Portaria SPHAN 007/1988, Portaria IPHAN 230/2002 e Documento IPHAN/1996 – que
regulamentam a pesquisa arqueológica no país –; aos Decretos 5.753/06 e Decreto-Legislativo
22/06; e ao texto da Constituição Federal de 1988, Artigos 215 e 216, propõe-se a realização
do Projeto de Educação Patrimonial para a Cultura Material e Imaterial Intangível, no âmbito
do Programa de Educação Patrimonial para Arqueologia Preventiva, a ser encaminhado e
aprovado pelo Centro Nacional de Arqueologia – CNA/DEPAM/IPHAN.
A execução do presente Programa é fundamental para os procedimentos de pesquisa e
engrandecimento do conhecimento, tanto das comunidades diretamente atingidas pelo
empreendimento, uma vez que expõe as características deste e apresenta-lhes o patrimônio
cultural local existente, quanto das pessoas diretamente envolvidas com a execução das obras,
já que também lhes apresenta noções de preservação e conservação do patrimônio cultural,
integrando-os ao local geográfico do empreendimento e sua respectiva história.
Com base nisso, e nas fontes pesquisadas, incluindo os sítios arqueológicos encontrados
quando da realização do Diagnóstico do Patrimônio Etno-Histórico, Cultural e Arqueológico da
área a PCH Bom Jesus, foi possível estabelecer um cenário inicial referente ao Patrimônio
Cultural Material e Imaterial já identificado nas áreas de entorno ao empreendimento. De igual
forma, foi possível diagnosticar que há ainda um potencial patrimonial a ser identificado e
estudado na região.

Objetivos
O objetivo geral deste Programa consiste na elaboração de diretrizes básicas que norteiem a
implantação de ações e atividades educativas na devida perpetuação e transmissão do
Patrimônio Cultural Material e Imaterial existente na área de entorno à PCH Bom Jesus.
Desta forma, o Programa tem como objetivos específicos:
 Complementar os estudos documentais e bibliográficos, principalmente relacionados
ao patrimônio cultural material e imaterial, utilizados durante as pesquisas para
elaboração do Diagnóstico do Patrimônio Etno-Histórico, Cultural e Arqueológico,
realizado para este EAS;
 Realizar levantamentos documentais e bibliográficos, relacionados ao patrimônio
cultural material de cunho histórico-cultural de bens móveis e imóveis tombados ou
não, e paisagístico-natural;
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 Realizar levantamentos documentais e bibliográficos, relacionados ao patrimônio
cultural imaterial de cunho etnográfico, paisagístico-natural e histórico-cultural;
 Detalhar o planejamento das atividades de levantamento sobre o patrimônio cultural
material e imaterial local;
 Atender à implantação do Projeto de Educação Patrimonial, nos termos da Portaria
IPHAN nº 230/2002, visando à difusão e à valorização do acervo cultural do País,
considerando-se os diferentes segmentos da sociedade;
 Elaborar e implantar o Projeto de Educação Patrimonial para as Culturas Material e
Imaterial Intangível, nos termos da Legislação pertinente, visando à difusão e à
valorização do acervo cultural do País, considerando-se os diferentes segmentos da
sociedade e o pessoal diretamente envolvido com as obras;
 Estimular a participação dos membros das comunidades locais no conhecimento e
propagação de seu patrimônio cultural material e imaterial;
 Atender à implantação do Programa de Levantamento do Patrimônio Imaterial
Intangível, nos termos do Decreto nº 5.753/2006 e do Decreto-Legislativo nº 22/2006,
visando à salvaguarda do acervo patrimonial imaterial intangível do País,
considerando-se os diferentes segmentos da sociedade, de acordo com a Convenção
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial celebrada em Paris, em setembrooutubro de 2003;
 Promover resguardo, divulgação, perpetuação e transmissão do Patrimônio Cultural
Imaterial, referentes principalmente aos modos de fazer, saberes, celebrações, formas
de expressão, lugares relacionados à história, à memória e à identidade das
comunidades locais;
 Disponibilizar e expor ao público em geral os resultados obtidos com os estudos
relativos aos bens culturais de natureza imaterial por meio de veículos de
comunicação;
 Apresentar Projeto de implantação de Casa de Memória, destinada à guarda de acervo
produzido pelas atividades de Educação Patrimonial, de cunho material e imaterial.
Metas
 Implementar o Projeto de Educação Patrimonial para as Culturas Material e Imaterial
Intangível, de modo diferenciado nas comunidades locais, de modo a
resgatar/transmitir os conceitos de patrimônio cultural, em atendimento à legislação
vigente;
 Realizar ações educativas de natureza patrimonial nas comunidades e junto ao pessoal
envolvido nas obras;
 Realizar ações educativas diferenciadas para as Culturas Material e Imaterial
Intangível, nas comunidades locais residentes e na comunidade escolar dos municípios
da AII;
 Emitir relatórios parciais e final com a integridade dos dados e informações obtidas
pelas ações de Educação Patrimonial, incluindo-se as atividades realizadas pelas etapas
de Arqueologia Preventiva.
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Indicadores
 Relação da totalidade de locais de interesse cultural que guardam elementos
relevantes para a valorização da memória de uma dada sociedade (sítios
arqueológicos, edificações, locais de reuniões para festejos e danças, modos de fazer,
saberes de curas, etc.);
 Implantação das atividades e ações de Educação Patrimonial nas comunidades locais,
escolas e junto às empreiteiras;
 Resgate, transmissão e tombamento dos festejos e danças, dos modos de fazer, dos
saberes de curas, dos ritos folclóricos, alimentos, vestimentas simbólicas, dentre
outros, no âmbito do Patrimônio Cultural Imaterial Intangível.

Metodologia
Para o aprofundamento das pesquisas ora propostas tem-se como base o conhecimento das
áreas e locais utilizados pelas comunidades do entorno à PCH Bom Jesus, tais como seus locais
de reuniões para festejos e outras formas de convívio comunitário, além do levantamento dos
bens culturais edificados e dos bens culturais materiais (tais como sítios arqueológicos), além
dos bens culturais imateriais. Os dados recolhidos durante esta análise mais ampla das áreas
servirão, depois de compilados aos levantamentos já realizados, como parâmetros para a
realização das atividades de Educação Patrimonial.
Assim, a metodologia a ser desenvolvida no âmbito das atividades e ações de Educação
Patrimonial é subdividida em ações de Patrimônio Cultural Material e Imaterial. No entanto, a
avaliação, acompanhamento e o resultado final são comuns, conforme a etapa abaixo:
Etapa Comum: Avaliação, Acompanhamento e Resultado Final
Os resultados alcançados pelas atividades de Patrimônio Cultural Material e Imaterial serão
avaliados por meio de Relatórios Parciais específicos, onde deverão ser discriminados as
atividades realizadas, as etapas alcançadas e os objetivos conquistados.
Ao final do período de implantação das atividades de Educação Patrimonial deverá ser
realizado um Relatório Final com a síntese dos Relatórios Parciais, a ser encaminhado ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, com o objetivo de ser registrado
o Patrimônio Cultural das referidas áreas, conforme disposto na legislação vigente.
 Patrimônio Cultural Material
As atividades de levantamento realizadas para o Patrimônio Cultural Material têm o objetivo
de identificar, delimitar, caracterizar e descrever o patrimônio móvel e imóvel, de natureza
edificada, cênica e paisagística existente na AII do empreendimento.
Tais levantamentos deverão obedecer, genericamente, aos seguintes procedimentos:


Identificação do Patrimônio Tombado – este levantamento deverá ser feito com base
em listagens e banco de dados de secretarias estaduais e municipais de cultura e/ou
órgãos especiais de proteção ao patrimônio histórico, usualmente representado por
órgãos das esferas federal e estadual de governos;
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Identificação do Patrimônio em vias de Tombamento – da mesma forma que o
procedimento anterior, deverão ser consultados os mesmos órgãos e instituições
descritas;



Identificação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Paisagístico dos municípios da
AII do empreendimento – a identificação deste patrimônio deverá ser realizada por
caminhamento feito nos limites internos dos municípios, e por meio de consulta à
população residente, sendo estes agentes da construção do Patrimônio Cultural
Material, conforme previsto em legislação vigente.

Todos os procedimentos deverão ser acompanhados por levantamento fotográfico e históricodescritivo dos patrimônios relacionados, resultando em um Levantamento do Patrimônio
Cultural, Histórico e Paisagístico a compor o acervo de bens da Casa de Memória a ser erigida e
do IPHAN.
 Patrimônio Cultural Imaterial
As atividades de levantamento da Cultura Imaterial têm o objetivo de promover a perpetuação
e a propagação da cultura, habitus e modus vivendis dos membros das comunidades
diretamente atingidas pelo empreendimento, localizadas no entorno direto da AID.
Para isso, as ações de identificação, levantamento e resguardo deste patrimônio deverão
obedecer, genericamente, aos seguintes procedimentos:


Levantamento dos “modos de fazer” – neste item estão inclusos todos os “modos de
fazer” das comunidades, indo desde o fazer cotidiano, baseado no trato com a terra
para o cultivo dos víveres alimentares, até o produto final advindo deste trato
primeiro, por exemplo;



Levantamento dos festejos – serão levantados todos os festejos, festas religiosas,
festas pagãs, brincadeiras locais e danças regionais. Neste item também incluem-se os
“modos de fazer” intrinsecamente vinculados aos festejos, tais como: comidas típicas,
vestimentas, entre outros;



Levantamento dos lugares de encontro – serão identificados os locais de encontro das
comunidades, principalmente relacionados ao item anterior.

Todos os procedimentos deverão ser acompanhados por levantamento fotográfico e históricodescritivo dos patrimônios relacionados, resultando em um Levantamento do Patrimônio
Cultural, Histórico e Paisagístico a compor o acervo de bens da Casa de Memória a ser erigida e
do IPHAN.
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Público-Alvo
O Público-alvo deste Programa será representado por dois grupos, subdivididos de forma
direta e indireta, a saber:
a) Público direto


Representado pelo empreendedor, como executor do programa;



Trabalhadores das empreiteiras, como potenciais agentes de perpetuação e
transmissão do patrimônio cultural;



Moradores e proprietários rurais locais, como potenciais agentes de identificação de
locais de interesse do patrimônio cultural;



Comunidades circunvizinhas ao empreendimento como potenciais agentes de
perpetuação e transmissão do patrimônio cultural;



Grupos escolares dos municípios abarcados pelo empreendimento como potenciais
agentes de perpetuação e transmissão do conhecimento acerca do patrimônio
cultural.

b) Público indireto


Órgãos ambientais e sociedade civil em geral, para conhecimento e perpetuação do
patrimônio cultural existente na área do empreendimento;



Comunidade acadêmica nacional e internacional, como transmissores e divulgadores
do patrimônio cultural local;



Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como agente propagador e
disseminador do conhecimento elaborado e adquirido com as atividades de Educação
Patrimonial realizadas na área de entorno ao empreendimento.

Inter-relação com outros Programas
Este Programa deverá estar integrado ao Programa de Comunicação Social, compartilhando as
informações a serem divulgadas para a população da área e ao pessoal envolvido com as
obras, e com o Programa de Arqueologia Preventiva.
Na fase de implantação do empreendimento, as atividades previstas no Plano Ambiental para
Construção deverão incluir recomendações de prevenção de prejuízo aos elementos culturais
e aos bens edificados e paisagísticos.
Responsabilidade de implantação do programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de uma empresa de Arqueologia de Contrato, especializada e aceita
junto ao IPHAN, com experiência comprovada em projetos de salvaguarda e proteção do
patrimônio arqueológico histórico e pré-histórico. A equipe deve ser composta, minimamente,
pelas especialidades de arqueólogo coordenador, historiador, educador/pedagogo e sociólogo.
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Procedimentos para acompanhamento e avaliação do desempenho do programa
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios de atividades, nos quais deverão constar os indicadores apresentados
neste estudo e, em etapa posterior, nos Programas Ambientais a serem desenvolvidos no
âmbito do Plano Básico Ambiental (PBA).
Cronograma físico-financeiro
Este Programa terá suas ações atreladas às atividades das fases do Programa de Arqueologia
Preventiva, descrito anteriormente, sendo iniciado com a fase de Prospecção Arqueológica.
Após findado o período de construção do empreendimento, deverá ser implementada a fase
final de Educação Patrimonial, representada pela Exposição Museológica das peças e artefatos
arqueológicos resgatados, além dos resultados obtidos com as atividades específicas de
levantamento do Patrimônio Cultural Material e Imaterial Intangível. O cronograma de
execução deste programa está diretamente associado ao cronograma de obras.
A previsão de custo total do programa é de R$ 37.000,00, a serem desembolsados em parcelas
em consonância com o cronograma de atividades, mediante a entrega de relatórios.
Impactos relacionados
- Interferência em Sítios Arqueológicos
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238. Os programas, inclusive os de monitoração, deverão ser apresentados com
cronograma de execução e metodologia a ser aplicada. A previsão de analises
laboratoriais para programas de monitoração e controle deve considerar a presença
ou a contratação de laboratórios licenciados e cadastrados, conforme legislação
vigente.
Os programas, inclusive os de monitoração, foram apresentados com cronograma de execução
e metodologia a ser aplicada.

239. Prever programa para salvamento da ictiofauna, na época do desvio do rio e
após vertimentos, com acompanhamento de especialista no assunto, bem como do
IBAMA.
O programa de salvamento da ictiofauna foi proposto.

240. O resgate de fauna, proposto no EAS, já devera contemplar o acompanhamento
constante de técnico do IBAMA. A empresa proponente devera viabilizar a
infraestrutura para efetivar a atividade.
O resgate de fauna terá o acompanhamento constante de técnicos do Ibama.

241. Recomenda-se que todos os estudos sejam realizados tendo em vista a
necessidade de apresentação do Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Reservatório Artificial – PACUERA, previsto na Resolução CONAMA no 302/2002, a
ser detalhado em fase posterior do processo de licenciamento e que visa ao
estabelecimento de diretrizes de ordenamento territorial na sua área de
abrangência. O PACUERA objetiva disciplinar a ocupação do território, de forma a
garantir a segurança e a qualidade de vida da população, a preservar os múltiplos
usos da água e as condições de sustentabilidade ambiental na presença dos
empreendimentos.
O Pacuera está previsto na Resolução CONAMA nº 302/2002, e deve ser detalhado em fase
posterior do processo de licenciamento. O Plano visa ao estabelecimento de diretrizes de
ordenamento territorial na sua área de abrangência. Objetiva disciplinar a ocupação do
território, de forma a garantir a segurança e a qualidade de vida da população, a preservar os
múltiplos usos da água e as condições de sustentabilidade ambiental na presença dos
empreendimentos.
Não é possível detalhar este plano nesta etapa do estudo, já que o mesmo deve ser discutido a
luz dos principais efeitos da instalação do empreendimento, verificados através dos programas
de controle. Além disso, deve ser discutido com a comunidade de forma a atender seus
principais anseios e seguir diretrizes determinadas e discutidas com o órgão ambiental.
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242. No tocante as medidas mitigadoras, deverão ser também apresentadas as
diretrizes ambientais para construção das diferentes obras inerentes ao
empreendimento, entre elas aquelas medidas a serem aplicadas nas vias de acesso,
jazidas e áreas de empréstimo, disposição dos bota-foras, eventual construção de
vilas residenciais, entre outras, considerando ainda o caráter de temporalidade.
As diretrizes ambientais para construção das vias de acesso que sofrerão intervenção,
disposição do bota-fora, jazidas e áreas de empréstimo já estão contempladas no diagnóstico e
programas ambientais realizado na AID do empreendimento.
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243. Com relação as medidas compensatorias, incluir ações que envolvam
conservação de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, a conservação e
recomposição de APPs, reconexão de fragmentos de vegetação nativa.
Foi proposta a realização do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Ictiofauna, que
inclui como espécies-alvo as endêmicas e ameaçadas de extinção. Como haverá supressão de
vegetação, não foram propostas medidas recomposição de APPs ou reconexão de fragmentos
de vegetação nativa.

244. Na implementação das medidas, em especial aquelas vinculadas ao meio
socioeconômico, devera haver uma participação efetiva da comunidade diretamente
afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados, buscando-se, desta
forma, a inserção regional dos empreendimentos, o que será possibilitado através
dos procedimentos de comunicação social.
Na implantação das medidas, em especial aquelas vinculadas ao meio socioeconômico, haverá
uma participação efetiva da comunidade diretamente afetada, bem como dos parceiros
institucionais identificados.

245. Deverão ser propostos programas integrados para monitoração ambiental da
área de influencia, com o objetivo de acompanhar a evolução da qualidade
ambiental e permitir a adoção de medidas complementares que se façam
necessárias.
Os programas ambientais propostos serão realizados de forma integrada, com a troca de
dados e informações técnicas, para monitoração ambiental da área de influencia, com o
objetivo de acompanhar a evolução da qualidade ambiental.

246. A proposição das medidas preventivas, de controle, mitigadoras e
compensatórias deve expressar claramente os impactos a que se relacionam, de
forma a permitir a avaliação da sua suficiência e propriedade técnica na reversão dos
aspectos indesejáveis identificados no prognostico ou na potencializarão daqueles
aspectos positivos.
As medidas preventivas, de controle, mitigadoras e compensatórias expressam claramente os
impactos a que se relacionam.
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247. Os programas deverão conter a seguinte estrutura geral: justificativa, objetivos,
metodologia, publico alvo, metas a serem alcançadas, indicadores ambientais
propostos para avaliação da efetividade do programa, cronograma físico/financeiro,
procedimentos para o acompanhamento/ avaliação de desempenho do programa e
bibliografia.
Contemplado.

248. Apresentar tabela de relacionamento indicando: a) descrição do impacto; b)
fator ambiental afetado; c) fase de ocorrência; d) localização do impacto; e) ações,
medidas e programas referentes ao impacto; f) ação e eficácia esperada.
Esses itens foram contemplados na Matriz-Sintese dos impactos.

249. O empreendedor devera especificar os responsáveis pela implementação do
programa, indicando a área profissional de atuação, o numero de registro no
respectivo conselho de classe, quando couber, e no Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (no caso deste ultimo, anexar copia).
Contemplado.
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10. PROGNÓSTICO AMBIENTAL
250. Considerar os estudos referentes meios físico, biótico e antrópico de forma
integrada.
Contemplado.

251. Deve ser elaborado após a realização do diagnostico, da analise integrada e da
previsão de impactos, considerando, no mínimo, três cenários básicos:
a) A não implantação do projeto
A região do médio Vale do Itabapoana, mais precisamente o município de Bom Jesus do
Itabapoana, tem ocupação histórica datada de 1842, quando o mineiro Antônio José da Silva
Nenem chegou de Bom Jesus da Vista Alegre, lugarejo de Minas Gerais, em busca de terrenos
virgens, adaptáveis aos tratos agrícolas.
Desde então a rápida remoção da Floresta Atlântica Estacional Semidecidual nativa tem
ocorrido, primeiramente pelas atividades agrícolas, em especial o cultivo do café e da cana-deaçúcar, e depois, a partir da década de 1950, pela pecuária.
Em razão das atividades econômicas humanas estabelecidas na região, transformações
ambientais ocorreram na bacia do Itabapoana, onde se estabeleceu uma paisagem dominada
por campos de pastagens, com fragmentos raros de faixas ciliares e em topos de morro. O
novo conjunto biótico presente na região é formado por espécies da fauna típicas de áreas
abertas, muitas das quais com forte sinantropia, isto é, vivem próximas ao homem. Poucas são
as espécies comuns de ambientes florestados, como grandes mamíferos e espécies
arborícolas.
A base da economia da região estudada está baseada no setor primário, destacando a pecuária
leiteira. O setor secundário é de pouca expressão, mas as atividades terciárias ocupam lugar de
destaque na economia, principalmente no que diz respeito à prestação de serviços e comércio.
Apesar do turismo ser pouco desenvolvido na região e não haver planos e programas públicos
para investimentos no setor, a pesca esportiva, para lazer, destaca-se como importante
atividade socioeconômica na bacia, principalmente, para seus moradores. Além disso, o trecho
do rio em estudo constitui área livre para prática de pesca comercial, apesar de a atividade ser
mais intensamente praticada em outros trechos do rio, como a foz e a localidade de Ponte de
Itabapoana.
As características ambientais, econômicas e sociais da região em estudo, em geral, tendem a
se manter ao longo do tempo. Não há indícios de que ocorram alterações nas tendências
econômicas vigentes nos próximos anos. Ou seja, a agropecuária tende a se manter como
atividade principal, assim como o setor terciário provavelmente manterá sua expressiva
expansão em termos de arrecadação.
No entanto, programas e planos públicos têm visado melhorar a qualidade de vida da
população mais carente da bacia, incentivando atividades agrícolas, agroflorestais e de criação
de galinhas, por exemplo. A renovação da produção cafeeira com aplicação de técnicas mais
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modernas, que visam aumentar produtividade e a qualidade do produto e reduzir impactos
ambientais, também constitui um programa do governo Capixaba em andamento.
No âmbito ambiental, a redução na quantidade de peixes com interesse comercial na bacia e a
conseqüente diminuição do sustento de famílias que vivem da pesca vêm sendo relatada há
muitos anos. Alguns projetos foram elaborados e propostos no sentido de reduzir este impacto
social. No entanto, poucas ações foram efetivas e o cenário pouco se alterou ao longo dos
últimos anos. No entanto, há uma tendência de que empreendimentos já instalados na bacia
desenvolvam programas para criação de peixes e similares.
Porém, a participação da sociedade em projetos relacionados aos usos da bacia ganhou força
na última década. Como exemplo, temos o sistema de gestão integrada para o
desenvolvimento sustentável proposto pelo Consórcio da Bacia do Itabapoana em 2010, que
propõe a criação de um Comitê da Bacia do Itabapoana. Entre outras coisas, visa levantar
todas as empresas que possam representar um risco para o rio Itabapoana, em toda a sua
extensão.
Dessa forma, a sociedade civil encontra-se atualmente mais organizada e informada sobre a
possibilidade e necessidade de implantação de projetos sustentáveis de uso da bacia do rio
Itabapoana. Sendo assim, novos projetos em torno deste tema podem vigorar nos próximos
anos.
A implantação das ações previstas pelo documento intitulado Mapa de Áreas Prioritárias para
Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira,
desenvolvido pelo MMA (2007) na bacia, como reflorestamento e criação de unidades de
conservação, pode, aos poucos, alterar o atual cenário de devastação na bacia.
Além disso, a execução de programas ambientais – muitos já em andamento - nos
empreendimentos em operação na bacia tende a aumentar o conhecimento científico sobre a
região e sobre os efeitos de empreendimentos hidrelétricos no ambiente. Estão previstos
ainda, no âmbito de alguns programas ambientais, projetos de reflorestamento e
recomposição de APP tão necessários a bacia do rio Itabapoana.
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b) A implantação do projeto, com a implementação das medidas e programas
ambientais;
A fase de construção da PCH Bom Jesus promoverá a maior integração da região, com
dinamização da sua economia, através da utilização da mão-de-obra local disponível, da
movimentação do mercado imobiliário; do aumento da demanda por bens e serviços,
especialmente no setor terciário, e pela elevação da renda regional e das arrecadações
públicas. Este cenário acompanha a tendência da participação majoritária do setor terciário no
PIB dos municípios de Bom Jesus e Itabapoana e Bom Jesus do Norte e no aumento
progressivo deste entre os anos de 2003 e 2007.
Os efeitos multiplicadores destes impactos tendem a trazer uma melhoria na qualidade de vida
dos municípios envolvidos durante as obras, e se houver esforços e investimentos por parte
dos gestores locais, esses benefícios poderão permanecer na região na fase de operação do
empreendimento. Alguns dos efeitos adversos desses impactos serão monitorados e mitigados
através do conjunto de programas proposto.
A formação do reservatório da PCH pouco inundará as áreas rurais, cujo uso e cobertura
vegetal predominantes são de campos de pastagem. Em função do pequeno contingente de
pessoas afetadas, não alterará a dinâmica populacional e nem trará grandes alterações nos
modos de vida da população local. Por outro lado, provocará a exclusão de mais uma área de
pesca esportiva e comercial, além de alterar a paisagem, devido principalmente à redução de
vazão no TVR.
Os ecossistemas aquáticos sofrerão os efeitos derivados tanto da formação de um ambiente
com águas um pouco mais lentas, e também da redução da vazão do rio Itabapoana, entre a
barragem e a casa de força, nos períodos de seca. Ambos os processos, embora não resultem
na extinção de espécies de ictiofauna na bacia do rio Itabapoana, podem contribuir para uma
mudança na estrutura das comunidades nos trechos afetados.
Neste sentido, as ações de acompanhamento propostas deverão identificar os impactos sobre
a ictiofauna passíveis de serem mitigados.
Em razão do baixo tamanho do muro-ala (meio metro) da PCH Bom Jesus, menor do que
muitos acidentes naturais do rio Itabapoana, como a Cachoeira das Garças, acredita-se que a
rota migratória das espécies de peixes tende a ser assegurada. Entretanto, deve ser citado que
o muro-ala constituirá mais um obstáculo à subida dos peixes até a PCH Pirapetinga.
A atividade pesqueira, tanto esportiva quanto comercial será restringida no trecho do
reservatório e durante a seca, no TVR, devido à baixa vazão da água no trecho. O que
representa a restrição de área reconhecida como de lazer para cidade de Bom Jesus e
Itabapoana e Bom Jesus do Norte.
No âmbito dos planos e programas públicos, a instalação do empreendimento não alterará o
cenário em curso.
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c) A desativação dos empreendimentos.
Segundo SÁNCHEZ (2006), no caso de empreendimentos hidrelétricos, que contemplem
barragens, o autor destaca as seguintes atividades na fase de desativação:











Remoção e contenção dos sedimentos;
Retaludamento e implantação de sistema de drenagem;
Demolição de edifícios e demais estruturas;
Preenchimento de escavações;
Fechamento do acesso a aberturas subterrâneas e sinalização;
Revegetação e recuperação de áreas degradadas;
Desmontagem das instalações elétricas e mecânicas;
Remoção de insumos e resíduos;
Dispensa da mão de obra; e
Supervisão e monitoramento pós-operacional.

A consequência mais evidente é a interrupção da geração de energia pela PCH, o que reduz a
oferta de energia para o país. Também seriam paralisados os programas ambientais
relacionados à operação do empreendimento, como os de monitoramento da fauna aquática.
Ou estes poderiam continuar sob a responsabilidade de outro gestor, podendo ser revisados e
alterados.
Entre os impactos positivos podemos citar a volta das condições ambientais da região, como a
vazão hídrica no TVR, as características lóticas, a atividade mineraria, a paisagem natural, as
atividades de pesca e lazer, a qualidade da água etc.
Entretanto para a retirada de algumas estruturas como barragem ou a casa de força
recomenda-se a realização de novos estudos detalhados para avaliar os impactos dessa
modificação do ambiente, avaliando a interferência causada pela necessidade de áreas de
disposição dos resíduos gerados e da própria realização da obra para desmontar ou demolir as
estruturas.
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252. Este prognóstico devera considerar, também, a proposição e a existência de
outros empreendimentos inventariados e existentes na bacia hidrográfica, bem
como dos demais usos do solo, da água, suas relações sinérgicas, efeitos cumulativos
e conflitos oriundos da implantação dos empreendimentos com vistas a se aferir a
viabilidade ambiental do projeto proposto.
Contemplado.
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11. CONCLUSÃO
253. A partir da avaliação do impacto global dos empreendimentos, considerando a
perspectiva de efeitos cumulativos e sinérgicos da sua implantação, este item deve
ser conclusivo, apresentando justificativas técnicas, quanto a viabilidade ambiental
do projeto proposto.
Foram identificados 25 impactos, sendo três positivos e 22 negativos. Cinco impactos foram
considerados de alta importância, sete de importância moderada e 13 de baixa importância.
Os impactos negativos identificados no meio biótico em geral não comprometem o
ecossistema aquático ou terrestre nas áreas de influência do empreendimento, devido à
pequena área inundada, ao regime de operação a fio d’água e ao pouco tempo de residência
da água. Logo, não é esperado extinção de espécies, nem alteração significativa na qualidade
da água no reservatório.
No trecho entre a barragem e a casa de força, será mantida uma vazão ecológica e, durante o
período de seca, espera-se aumento no consumo de oxigênio e concentração de nutrientes no
trecho devido à baixa circulação. No entanto, não seria suficiente para alterar o
enquadramento da qualidade da água. Além disso, a redução de vazão gera outros impactos
indiretos como alteração da paisagem e a redução de habitat para fauna.
Considerando o meio socioeconômico, os principais impactos negativos referem-se à alteração
da paisagem local e do cotidiano dos moradores, principalmente durante as obras, causados
pelo aumento da circulação de pessoas e de veículos; e a restrição a uma área de lazer e de
pesca comercial.
A implantação do empreendimento, por sua vez, possibilitará a melhoria na qualidade da
energia elétrica da região, e durante o período das obras de instalação, e a dinamização da
economia e elevação da renda regional e arrecadação pública, fortalecendo o setor terciário.
Apesar de a PCH Bom Jesus ser de pequeno porte e possuir a maioria dos impactos de baixa
importância, é preciso atentar para o caráter sinérgico de alguns impactos, como a alteração
da paisagem, redução da área de pesca, obstáculo à rota migratória e supressão do habitat da
biota aquática, que são potencializados pela presença dos outros empreendimentos na bacia.
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254. O EAS devera conter a bibliografia citada e consultada, especificada por área de
abrangência do conhecimento. Todas as referencias bibliográficas utilizadas deverão
ser mencionadas no texto e referenciadas em capitulo próprio, contendo as
informações referentes ao autor, titulo, origem, ano e demais dados que permitam o
acesso a publicação, segundo as normas de publicação de trabalhos científicos da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A bibliografia citada e consultada está apresentada em cada volume deste EAS.
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13. GLOSSÁRIO
255. O EAS devera conter uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo,
explicitando e explicando seus significados.
Abundância – Medida do número de indivíduos pertencentes àquele grupo (espécie, gênero
etc).
Adaptabilidade – habilidade de se ajustar com a variação ambiental.
Afluente – Curso de água que fui para um rio de maior ordem de grandeza ou para um lago ou
reservatório; um componente tributário.
Água superficial – Corpo e fluxo de água localizados na superfície do solo (rios, lagos, lagoas,
represas, charcos etc).
Água subterrânea – Aquela armazenada no subsolo, ou que está se infiltrando através do solo
e/ou das camadas subjacentes.
Alóctone – quem ou o que veio de fora, o que não é originário da região.
Aluvião – sedimentos fluviais depositados em margens e várzeas dos rios.
Antrópico – tudo que resulta de ações humanas.
Aptidão agrícola das terras – adaptabilidade da terra para um tipo agrícola específico.
Aquífero – camada porosa e permeável de rocha ou sedimento que contém grandes
quantidades de água subterrânea e que permite fácil deslocamento da água.
Área de drenagem – espaço geográfico em que existe uma somatório de fluxos d´água capazes
de alimentar diferentes tipos de bacias hidrográficas.
Aterro – porção de terreno sujeito a um processo artificial de entulhamento de uma depressão
qualquer por materiais retirados de outras áreas.
Autóctone – Formado in situ; originário do próprio local onde ocorre atualmente.
Autodepuração (assimilação) – capacidade de um corpo d´água ser purificado da poluição
orgânica através da atividade bacteriana.
Bacia contribuinte – área de drenagem situada a montante de um determinado local e que
contribui, como área total de escoamento, para alimentar o curso d´água nesse local.
Bacia hidrográfica – área total de drenagem que alimenta uma determinada rede hidrográfica;
espaço geográfico de sustentação dos fluxos d´água de um sistema fluvial hierarquizado.
Barreira geográfica – qualquer acidente geográfico que impede o fluxo gênico.
Bentos – conjunto de organismos associados com o fundo de um corpo d´água.
Biodiversidade – abrangência de todas as espécies de plantas, animais e microorganismos, e
dos ecossistemas e processos ecológicos dos quais são parte.
Bioindicadores – organismos vivos cuja presença, abundância e condições são indicativos de
uma determinada condição ambiental.
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Bioma – amplos espaços terrestres, caracterizados por tipos fisionômicos de vegetação
semelhantes.
Biomassa – somatória da massa orgânica viva existente num determinado espaço, num dado
instante.
Biosfera – sistema integrado de organismos vivos e seus suportes, compreendendo o envelope
períférico do planeta Terra com a atmosfera circundante estendendo-se para cima e para
baixo até onde exista naturalmente qualquer forma de vida.
Biota – conjunto de plantas, animais e microorganismos de uma determinada região, província
ou área biogeográfica.
Biótipo – grupo de organismos que possuem características genéticas semelhantes.
Biótopo – área ocupada por um conjunto inter-relacionado de fauna e flora.
Campo – toda vegetação destituída de formas árboreas e arbustivas, sendo constituída
essencialmente por formas herbáceas e/ou subarbustivas.
Capacidade Instalada – capacidade máxima de geração de energia de uma usina. Também
conhecida como potência instalada.
Casa de Força – edificação que abriga cada um dos conjuntos turbina-gerador e respectivos
sistemas de proteção e controle. O movimento das turbinas, com a passagem da água, aciona
um gerador de energia elétrica.
Canal de Fuga – após passar pelas turbinas, a água sai das estruturas pelo canal de fuga e volta
ao rio.
Comportas – porta móvel que contém as águas de uma represa, dique, açude ou reservatório.
Ensecadeira – trata-se de uma pequena barragem de terra provisória construída dentro do rio
com o objetivo de desviá-lo e garantir a implantação das estruturas da hidrelétrica abaixo do
nível da água. A ensecadeira seca a região onde a estrutura será construída, permitindo o
trabalho.
Colúvio – termo genérico aplicado a formações superficiais, incluindo materiais escoados,
principalmente por gravidade, ao longo das vertentes de colinas, morros ou escarpas.
Curva de nível – linha imaginária sobre a superfície da terra unindo pontos de mesma cota
altimétrica.
Curva hipsométrica – representação gráfica do relevo de uma área. Representa o estudo da
variação de elevação dos vários terrenos da área com referência ao nível médio do mar.
Demografia – estudo de populações com ênfase na sua estrutura etária e taxas de
crescimento.
Densidade – medida de abundância expressa em termos de número de indivíduos por unidade
de espaço.
Densidade absoluta – número de indivíduos por unidade de área ou volume.
Densidade relativa – razão entre a densidade absoluta de uma espécie e a somatória das
densidades absolutas de todas as espécies presentes na mesma área.
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Detrito – material sedimentável e finamente dividido, suspenso na água.
Dinâmica populacional – estudo das mudanças no número de organismos em populações e
dos fatores que as causam e influenciam.
Diversidade – medida que considera tanto a riqueza em espécies como o grau de igualdade
em sua representação quantitativa.
Diversidade alfa – diversidade de espécies dentro de uma área pequena, com habitat
relativamente homogêneo.
Diversidade beta – medida da velocidade de mudanças na composição específica ao longo do
gradiente.
Dossel – na estrutura da vegetação, é o estrato superior da formação vegetal da região.
Dragagem – remoção de material sólido do fundo de um ambiente aquático.
Drenagem – remoção do excesso de água do solo, pela superfície ou pelo fluxo interno.
Efeito de borda – modificações provocadas pela produção de bordas em áreas vizinhas, não
diretamente alternadas.
Erosão – Desgaste e/ou aterramento da superfície da terra pela água corrente, vento, gelo ou
outros agentes geológicos.
Escoamento superficial – excesso de chuva que não é absorvida pelo solo e flui
superficialmente.
Espécie dominante – a que predomina em uma comunidade devido a sua abundância,
biomassa, tamanho ou cobertura, influenciando a ocorrência de espécies associadas.
Espécie endêmica – aquela cuja distribuição é restrita a uma região geográfica limitada e
usualmente bem definida.
Espécie nativa – aquela originária de um determinado ecossistema ou área geográfica.
Espécie exótica – aquela presente em uma determinada área geográfica da qual não é
originária, introduzida geralmente pelo homem.
Espécie invasora – aquela que repetidamente é encontrada em áreas fora de sua ocorrência
prévia, onde penetra rápida e intensamente.
Espécime – designa um exemplar ou amostra de qualquer material ou ser vivo.
Endógeno – que surge ou se origina dentro de um organismo ou sistema; devido a fatores
internos ao ambiente. Oposto de exógeno.
Fator abiótico – aquele que caracteriza as propriedades físicas e químicas da biosfera; relativo
aos fatores não vivos do sistema, mas que influenciam o meio vivo.
Fator biótico – aquele produzido direta ou indiretamente por um ser vivo.
Fator limitante – qualquer parâmetro ambiental que, quando existe num grau subótimo,
impede o organismo de alcançar plenamente seu potencial biótico.
Floresta ou mata ciliar – aquela existente na beirada dos diques marginais dos rios.
PCH Bom Jesus
Estudo Ambiental Simplificado

Página 151

Fragmento florestal – aquela área remanescente de um ecossistema florestal circundada por
ambiente antropizado.
Habitat – ambiente que favorece um conjunto de condições favoráveis para o
desenvolvimento, sobrevivência e reprodução de determinados organismos.
Ictiofauna – grupo representado pela fauna de peixes.
Intemperismo – conjunto de processos que ocasionam a desintegração e a decomposição dos
minerais em geral, graças à ação de agentes atmosféricos e biológicos.
Jusante – qualificativo de uma área que fica abaixo de outra à qual se refere. Tomando-se por
base a direção da corrente fluvial, faz referência para o lado de baixo, para o lado da foz.
Lençol freático – lençol aquífero subterrâneo que se encontra em profundidade relativamente
pequena.
Lêntico – ambiente aquático continental e que a massa de água é estacionária, como em lagos
ou tanques.
Limnologia – ciência da água doce, aplicando-se ao conjunto de águas continentais ou
interiores, separadas do mundo oceânico.
Lixiviação – remoção pela água percolante de materiais presentes no solo, matéria orgânica e
seres vivos.
Lótico – ambiente aquático continental em que a massa de água flui, como em rios, arroios e
corredeiras.
Macrófitas – forma macroscópica de plantas aquáticas, englobando as macroalgas.
Matacão – grande bloco de rocha, isolado, que repousa sobre o solo, sem ter ligação com a
rocha mãe.
Montante – referente a uma área situada acima de outra. Tomando-se em consideração a
corrente fluvial, refere-se ao lado da cabeceira do curso d´água.
Nascente – ponto no solo ou numa rocha de onde a água flui naturalmente para a superfície
do terreno ou para uma massa de água.
Plâncton – comunidade de organismos microscópicos que vivem em suspensão, flutuando
livremente ou com movimentos fracos, sendo arrastados passivamente pelas correntezas.
Fitoplâncton – comunidade vegetal do plâncton; sua distribuição é restrita à zona luminosa
devido ao seu processo fotossintético. Zooplâncton – comunidade animal do plâncton.
Ictioplâncton – ovos e larvas de peixes.
Planície de inundação ou várzea – terreno baixo e mais ou menos plano que se encontra junto
às margens de córregos e rios, inundado periodicamente.
Povos tradicionais – grupos humanos distintos por suas condições culturais, que se organiza
tradicionalmente no mesmo local por gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva
suas instituições sociais e econômicas.
Recuperação – restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma
condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original.
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Recurso – qualquer componente do ambiente que pode ser utilizado e potencialmente
esgotado por um organismo.
Recrutamento – incorporação de novos indivíduos a uma população através de natalidade ou
imigração.
Riqueza de espécies – número de espécies em uma área padrão. É um dos componentes da
diversidade.
Resíduo sólido – todos os resíduos sólidos ou semi-sólidos que não têm utilidade nem valor
funcional ou estético para o gerador. São originados em residências, indústrias, comércio,
hospitais, logradouros públicos etc.
Sazonalidade – qualidade do ser estacional, ou seja, que sofre transformações de aspecto ou
comportamento conforme as estações do ano.
Sinergismo – associação simultânea de dois ou mais fatores que contribuem para uma ação
resultante superior àquela obtida por cada fator individualmente.
Sistema Interligado Nacional (SIN) – conjunto de instalações e equipamentos responsáveis
pelo suprimento de energia elétrica das regiões do país interligadas eletricamente.
Táxon – conjunto de organismos que apresenta uma ou mais características comuns e,
portanto, unificadoras, cujas características os distinguem de outros grupos relacionados.
Vazão – volume de líquido que escoa através de uma área ou seção por uma unidade de
tempo.
Vegetação primária – aquela que evoluiu sob condições ambientais reinantes ou
paleoclimáticas sem ter sofrido interferência do homem.
Vegetação secundária – aquela que ocupa o lugar da vegetação primária face à interferência
antrópica. Pode ser considerada como um estágio na sucessão vegetal.
Vertedouro – estrutura de uma usina hidrelétrica destinada a escoar o excesso de água do
reservatório. Também chamado vertedor.
Zonação – distribuição dos organismos em áreas, camadas ou zonas subsequentes distintas.
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