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Apresentação
A PCH Bom Jesus está localizada no rio

O

Itabapoana, na divisa dos Estados do

Empreendimentos

Espírito Santo e Rio de Janeiro, mais

objetivo apresentar as informações

precisamente em área dos municípios

necessárias

de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e

empreendimento e as mudanças, tanto

Bom Jesus do Norte (ES).

positivas como negativas, que ele

Por estar situada entre dois Estados, o
processo de licenciamento ambiental
da usina é de responsabilidade do
órgão federal, o IBAMA.
Por

suas

Relatório

para

tem

como

conhecer

o

localizado. Também traz as medidas e
programas ambientais planejados para
diminuir

os

efeitos
os

negativos

efeitos

e

positivos

IBAMA

consequentes das diversas etapas do

entendeu que a PCH Bom Jesus pode

processo de implantação da PCH:

ser considerada de baixo impacto.

planejamento, instalação e operação.

Portanto,

para

sua

o

(RSE)

dos

poderá trazer para a região onde está

aumentar

características,

Síntese

viabilização

é

necessária a apresentação de um EAS
(Estudo Ambiental Simplificado), do
qual foram retiradas as informações
que fazem parte desse Relatório.

No

RSE

aqui

apresentado

foram

resumidas as principais informações
técnicas sobre a PCH Bom Jesus e a
região na qual se localiza, assim como
as atividades que serão desenvolvidas
com sua implantação.

RIO ITABAPOANA NO LOCAL DO
EMPREENDIMENTO.
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Empreendedor
□

Nome e/ou razão social: WENERGY PARTICIPAÇÕES S.A.

□

CNPJ: 13.999.606/0001-24

□

CTF (Cadastro Técnico Federal): 5417533

□

Endereço: Av. das Américas 1650, Bl. 2, sl. 301, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro – RJ. CEP: 22640-101

□

Endereço para correspondência: Praia do Flamengo 66,
Bl. B, sl. 1615, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ. CEP:
22210-030

□

Telefone/fax: (21) 3597- 5247

□

Representante: Luis Gustavo Poli

□

E-mail: gustavo.poli@monexpar.com.br

□

Site: www.monexpar.com.br

Empresa consultora
□

Nome e/ou razão social: SIGMA PESQUISAS E
PROJETOS S/A

□

CNPJ: 09.554.084/0001-80

□

CTF (Cadastro Técnico Federal): 2816253

□

Endereço: Rua Senador Rui Carneiro, 301/sl.205,
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ.

□

CEP: 22795-650

□

Telefone/fax: (21) 3591-5855

□

Representante: Monique Medeiros Gabriel

□

E-mail: monique@sigmapp.com.br
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Licenciamento da PCH Bom Jesus
Para que a PCH Bom Jesus possa entrar em operação, existem diversas etapas a serem cumpridas no processo de licenciamento ambiental, conforme
demonstrado no fluxograma abaixo.
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Fluxograma com as etapas de licenciamento e construção de uma PCH. Adaptado de www.portalpch.com.br.
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Etapas do estudo
O EAS – Estudo Ambiental Simplificado da PCH Bom Jesus, texto do qual as informações deste Relatório foram retiradas, seguiu algumas etapas de
trabalhos e estudos para o seu desenvolvimento. O fluxograma abaixo mostra essas diferentes etapas e como elas estão relacionadas.
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O empreendimento
O aproveitamento hidrelétrico da PCH Bom
Jesus, que apresenta potência instalada
de 8 MW, situa-se no rio Itabapoana,
envolvendo os municípios de Bom Jesus de
Itabapoana (RJ) e Bom Jesus do Norte
(ES). O aproveitamento está inserido na

Uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) é
um

empreendimento

hidrelétrico

de

capacidade instalada entre 1 e 30 MW, com
área do reservatório igual ou inferior a 3
km2, segundo o Art. 2 da Resolução Nº

bacia hidrográfica do rio Itabapoana, na

394/1998 da ANEEL - Agência Nacional de

qual já existem outros empreendimentos

Energia Elétrica.

hidrelétricos.

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS
A área do empreendimento se localiza na periferia da cidade de Bom Jesus do Itabapoana, em
área com pouca cobertura vegetal, que é utilizada para pasto, conforme observado em visita de
campo.
O local do aproveitamento se situa na margem
esquerda do rio Itabapoana, cerca de 5 km a
montante (acima, em relação ao fluxo do rio) da
ponte que liga as cidades de Bom Jesus do
Itabapoana (RJ) e Bom Jesus do Norte (ES),
aproveitando uma queda de 16m existente no rio.
As propriedades de interesse para as obras não
apresentam construções que possam ser atingidas.
As condições de acesso ao local são boas. A partir da
cidade de Bom Jesus do Norte acompanha-se o rio
Itabapoana pela margem esquerda, por cerca de 4

ÁREA EM VOLTA DO LOCAL DA PCH BOM JESUS.

km rumo a montante, em estrada não pavimentada,
mas em bom estado de conservação (Estrada de
Macário).
A localização do empreendimento pode ser vista na
figura da pág. 7.
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FORMA DE CONEXÃO COM O SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL (SIN)
A energia gerada pela PCH Bom Jesus será incorporada no sistema de transmissão das
concessionárias locais Ampla ou ESCELSA, sendo assim interligadas ao SIN – Sistema Interligado
Nacional.
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.
Para a ESCELSA, o acesso da PCH Bom Jesus à rede elétrica da concessionária se daria na
Subestação de Distribuição Bom Jesus, através da construção de estrutura para tal.
A forma de conexão será definida futuramente, quando iniciar o projeto executivo, e será
determinada pelos critérios estabelecidos nos procedimentos de rede do Operador Nacional do
Sistema Elétrico – ONS.

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A PCH Bom Jesus prevê um aproveitamento hidrelétrico de pequenas proporções. O reservatório
apresenta pequena extensão (0,52 ha ou 5.200m2) e sua operação se dará praticamente no leito
natural do rio (área inundada total = 0,03 ha ou 300m2). Para sua implantação e operação não
serão necessários deslocamentos de estradas ou pontes.
O projeto do empreendimento apresenta um canal de derivação, que tem a função de levar as
águas desviadas do rio para a casa de força, onde a energia é gerada. A entrada das águas no
canal é feita através da estrutura de controle, com quatro entradas, que poderão ser controladas
por meio de comportas em uma remota necessidade. Após a estrutura de controle o canal passa a
se chamar canal de adução. Este canal tem 470m de extensão (ver desenho do empreendimento,
pág.14).
Para melhor direcionamento do fluxo da água do rio para o canal prevê-se a construção de um
muro de concreto (barramento) com altura média de cerca de 1m. O excesso de descarga (água
que não entrará no canal para gerar energia) passará por sobre o muro e escoará pelo leito
natural do rio. O reservatório formado se restringirá praticamente à área natural da calha do rio.
O retorno da água ao leito do rio Itabapoana é feita através de um canal de fuga escavado em
solo e rocha. A subestação de energia foi posicionada a jusante (abaixo, em relação ao fluxo do
rio) da casa de força, no lado esquerdo da mesma.
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Considerando as reduzidas dimensões do muro previsto (1m em média) e as vazões do rio
Itabapoana, as descargas em excesso passarão naturalmente por cima desta estrutura tão logo ela
vá ficando pronta, o que resulta que a água ficará parada no reservatório apenas por alguns
minutos. Esta propriedade é a mais característica de usina a fio d’água.

VAZÃO REMANESCENTE NO TRECHO DE VAZÃO REDUZIDA (TVR)
O trecho situado entre o barramento do rio, no qual as águas são desviadas, e a casa de força, na
qual as águas retornam ao seu leito natural, é chamado de TVR – trecho de vazão reduzida. Com
a implantação da PCH Bom Jesus esse trecho terá extensão de 935m.
Neste trecho, o empreendedor deve deixar permanentemente no rio uma vazão ecológica, ou
seja, um mínimo volume de águas que seja suficiente para permitir a manutenção das interações
ecológicas existentes antes da implantação da PCH.
O valor dessa vazão é determinado pela Agência Nacional de Águas (ANA), correspondendo no
mínimo a 30% da Q7,10. Na avaliação integrada das diversas características da região do
empreendimento, optou-se por adotar uma vazão remanescente para a PCH Bom Jesus maior do
que o mínimo exigido, mantendo em média o valor de 2.610 L/s, o que corresponde a 42% da Q7,10.
A vazão adotada é ainda maior que as vazões remanescentes das PCHs Pirapetinga e Pedra do
Garrafão e a UHE Franca Amaral, localizadas a jusante (abaixo, em relação ao fluxo do rio) 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.

CONSTRUÇÃO DA PCH
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, restringindo-as às
instalações necessárias ao canteiro de obras.
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. Os
contratados de fora da região também poderão ficar hospedados nestas cidades, sem necessidade
de construções para seu alojamento.

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

Engenharia e pessoal técnico – 20 profissionais.

·

Pessoal administrativo e auxiliares – 20 profissionais.

·

Trabalhadores em geral – 60 profissionais.

INFRAESTRUTURA
Canteiro de obras
O canteiro e as instalações da fiscalização e dos empreiteiros estarão localizados na margem
direita do rio Itabapoana, no trecho entre o início do canal de adução e a casa de força, cujo
acesso se dá pela rodovia estadual RJ-230.
O canteiro contará com as seguintes instalações:
Administrativa: escritórios da empreiteira e da fiscalização.
Industriais: centrais e pátios de carpintaria e armação, e de concreto e britagem; oficina
mecânica; pátio de abastecimento de combustível e sistema de ar comprimido; e almoxarifado.
Comunitária: refeitório e ambulatório de campo.

Acampamento
Será dada preferência à contratação da mão-de-obra na própria região, gerando empregos
durante a fase de instalação e minimizando a necessidade de residências e alojamentos adicionais
em relação aos disponíveis nos povoados locais.
Por conta da proximidade do local de implantação da PCH Bom Jesus às cidades de Bom Jesus do
Itapaboana, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, o pessoal recrutado proveniente de
regiões mais distantes poderão ser aí instalados, 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.
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CRONOGRAMA DE CONSTRUÇÃO
PCH BOM JESUS
CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES
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Licenças e mobilização
Obtenção da Licença de Instalação
Obtenção da Licença de Operação
Mobilização de pessoal e equipamentos
Melhorias nas estradas e acessos
Desmobilização de pessoal e equipamentos
Construção e montagem da PCH
Escavação e concretagem da tomada d'água do canal de
adução
Escavação e concretagem do canal de adução
Escavação e concretagem da tomada d'água da casa de força
Montagem da comporta, tomada d'água e conduto forçado
Escavação do canal de fuga
Escavação e concretagem da casa de força
Fabricação dos equipamentos da turbinas e geradores
Montagem das turbinas e geradores
Comissionamento das turbinas e geradores
Início da geração comercial (turbina 1 e turbina 2)
Construção e montagem da subestação e linha de transmissão de energia elétrica
Construção da subestação
Construção da linha de transmissão
Conexão com a rede de distribuição de energia elétrica
Recuperação de áreas degradadas
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Áreas de Influência
Segundo 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 aspectos importantes
que serão detalhados a seguir.

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

A ADA engloba (como pode ser visto na figura da pág. 14):
 as áreas destinadas à instalação da infraestrutura necessária à implantação e operação do
empreendimento, áreas inundadas e respectivas áreas de preservação permanente – APP, conforme
disposto na Resolução CONAMA nº 302/2002;


os trechos afetados por redução de vazão, barramentos, diques, canais;

 os 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;



as propriedades diretamente atingidas pelo empreendimento.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
Corresponde à área que envolve 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.
Meios Físico e Biótico: para os meios físico e biótico a AID do empreendimento corresponde à
superfície de drenagem imediata à PCH (ou seja, a área na qual o terreno direciona os seus cursos
d´água até a parte do rio onde estará localizada a PCH  microbacia), partindo da premissa já
consagrada da utilização da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão do território.
Socioeconomia: 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 à
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.

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)
A AII corresponde ao território onde a implantação dos empreendimentos impactará de forma indireta
os meios físico, biótico e socioeconômico.
Meios Físico e Biótico: formada pela porção da bacia hidrográfica do rio Itabapoana compreendida
entre o eixo do barramento da UHE Rosal e o reservatório da PCH Pedra do Garrafão.
Socioeconomia: 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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ADA
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AID – MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
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AID – MEIO SOCIOECONÔMICO
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AII
Área de Influência Indireta (AII) Meio
Físico Biótico
Área do empreendimento
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Diagnóstico ambiental
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Meio Físico
A bacia hidrográfica do rio Itabapoana está localizada na porção leste da Região Sudeste,
englobando áreas dos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (ver figura da pág.
17). O rio Itabapoana tem 264 km e é formado pelo rio Preto, que tem sua nascente na serra do
Caparaó (MG), e torna-se rio Itabapoana após encontrar com as águas do rio Verde. Ele
desemboca no oceano Atlântico, limitando os municípios de São Francisco de Itabapoana (RJ) e
Presidente Kennedy (ES).
A bacia de drenagem do rio Itabapoana tem área total aproximada de 4.500 km², apresentando
muitas quedas, cachoeiras e trechos encachoeirados em seu curso, como ocorre com as cachoeiras
da região de Rosal e Pirapetinga.
A área apresenta clima Tropical Úmido, caracterizado como quente e úmido, com uma estação
úmida (novembro e dezembro) e outra seca (junho a agosto). A temperatura média na região é em
torno de 25°C, e a variação da temperatura ao longo do ano é apresentada no gráfico abaixo.
Climograma

250

30

200

25

mm

15

ºC

20

150
100

10
50

5

0

0
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Mês

Estação Cachoeiro do Itapemirim Precipitação

Estação Itaperuna Precipitação

Estação Cachoeiro do Itapemirim Temperatura M édia

Estação Itaperuna Temperatura M édia

A região em estudo está assentada sobre rochas, depositadas em áreas movimentadas por forças
geológicas, que formaram zonas de relevo apresentando serras, morros, maciços rochosos e
baixadas. Neste contexto, os solos que são encontrados na região têm sua utilização feita
basicamente para a pastagem nas áreas planas das margens dos rios, que normalmente
apresentam características de alagamento durante os períodos de chuvas, e em locais de morros.
As serras, colinas e morros apresentam elevado grau de erodibilidade, podendo gerar processos
erosivos desencadeados tanto pela retirada da vegetação nativa para o plantio quanto para o uso
das áreas pelo pastoreio do gado.
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Em relação aos recursos hídricos, as principais formas de uso das águas na bacia do rio Itabapoana são: abastecimento urbano e rural, consumo
agroindustrial e dessedentação animal, geração hidrelétrica, assimilação de esgotos ou diluição de efluentes, mineração (extração de areia), e pesca
profissional e esportiva. A localização dos seus principais usos segue na figura abaixo.
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Meio Biótico
PAISAGEM
A área estudada está inserida no bioma Mata Atlântica, em região de Floresta Estacional
Semidecidual. Esse tipo de vegetação é influenciada pela variação climática de períodos chuvosos
e secos; no período de seca parte das árvores, entre 20-50%, perde suas folhas. Daí o nome
Estacional Semidecidual.
A interferência humana na bacia do rio Itabapoana data do início do século XIX, com a exploração
de madeira, depois por atividades agrícolas (ciclos do café e da cana) e, posteriormente, a
pecuária (gado). A vegetação original foi em sua quase totalidade substituída por campos de
pastagem e culturas agrícolas.
Na Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento não existem unidades de conservação
(áreas protegidas por lei). Há três áreas consideradas como prioritárias para conservação pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Especialmente na Área de Influência Indireta
(AII) do empreendimento são poucos os
remanescentes florestais presentes, com 78%
de sua área ocupada por pastagem. Esses
remanescentes situam-se nas áreas menos
acessíveis, notadamente no topo de alguns
morros e área íngremes.

PLANTIO DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS SP.) E ÁREA DE
TOPO DE MORRO OCUPADA POR PASTAGEM.

Em uma visão mais aproximada, a área definida como Área de Influência Direta (AID) do
empreendimento possui, aproximadamente, 205 há, equivalente a, aproximadamente, 205
maracanãs. Desta área, 84% é ocupada por campo e pastagem e 13% por vegetação.
Já a ADA (Área Diretamente Afetada) do empreendimento possui 37 ha (ou 37 maracanãs). Desta,
67% é ocupado por pastagem e 7% por vegetação (ver figura da pág. 23). Para a construção do
empreendimento não será necessário o corte de vegetação.
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FIGURA QUE RETRATA OS ASPECTOS GERAIS DA ADA E AID: VISTA PANORÂMICA DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DO RIO
NO LOCAL PREVISTO PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM.

Nos estudos realizados da vegetação da AID e ADA do empreendimento foram encontradas 85
espécies vegetais. Grande parte das árvores encontradas no estudo pertence a poucas espécies. A
maioria das árvores é fina, entre 5 cm e 15 cm de diâmetro de tronco.

INVENTÁRIO DAS ÁRVORES NA PCH BOM JESUS.

GRANDE QUANTIDADE DE ÁRVORES DE ANGICO (ANADENANTHERA
COLUBRINA) E PAU-JACARÉ (PIPTADENIA GONOACANTHA) NA REGIÃO
DA PCH BOM JESUS.

MOITA DE INGÁ (INGA SP.)
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USO DO SOLO - AID
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FAUNA TERRESTRE E AQUÁTICA
O estudo da fauna terrestre abrangeu os seguintes grupos: répteis (lagartos, cobras etc.), anfíbios
(sapos, rãs, pererecas etc.), aves, mamíferos e dípteros (moscas e mosquitos).
A fauna presente nas áreas de influência do empreendimento está associada ao grau de
conservação dos ambientes em que vivem. Para conseguir sobreviver e se reproduzir em um local
impactado por atividades humanas e com poucas florestas, os animais devem estar adaptados a
esta condição. Por isso, a fauna presente na região é considerada comum para ambientes pouco
conservados, não sendo comum encontrar animais que precisem de ambientes muito preservados
para viver. Este padrão se repete para todos os grupos estudados.

ICTIOFAUNA E ICTIOPLÂNCTON
Foram registradas neste levantamento 21 espécies de peixes. 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. A
presença de ictioplâncton nas duas estações - chuvosa e seca - mostra que algumas espécies se
reproduzem o ano inteiro, apesar da maioria acompanhar a sazonalidade das chuvosas. Não foi
observada nenhuma unidade de coleta dentro da AID considerada área de reprodução.

RÉPTEIS E ANFÍBIOS (HERPETOFAUNA)
Para área de influência indireta (AII) do empreendimento, de acordo com outros estudos
realizados na região (bibliografia), foram registradas 35 espécies de répteis, sendo três com algum
nível de ameaça a extinção e cinco endêmicas da Mata Atlântica (ocorrem apenas neste
bioma). Para os anfíbios foram registradas 37 espécies, sendo 12 espécies endêmicas da Mata
Atlântica e nenhuma ameaçada.
Durante os estudos realizados especificamente para este empreendimento foram encontradas sete
espécies de anfíbios e cinco de répteis, distribuídos em 67 indivíduos encontrados.

RÃZINHA (PHYSALAEMUS MARMORATUS)

RÃ-DA-BOCA-BRANCA (LEPTODACTYLUS SPIXI)
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AVES (ORNITOFAUNA)

Para área de influência indireta (AII) do
empreendimento, de acordo com outros
estudos realizados na região (bibliografia),
foram registradas 318 espécies de aves.
Durante a campanha de campo realizada
especificamente para este empreendimento
foram registradas 57 espécies. Cinco espécies
que não haviam sido observadas na região
anteriormente

foram

registradas

neste

estudo. Esse incremento aumenta para 323 a
riqueza de espécies para região.
Não foram registradas neste levantamento
espécies

ameaçadas

de

extinção.

Nove

espécies encontradas no levantamento de
campo estão incluídas no anexo II da lista
CITES, que lista espécies que, apesar de não
estarem atualmente ameaçadas de extinção,
podem chegar a esta situação em função de
sua livre comercialização.
A) ANU-BRANCO (GUIRA GUIRA)

Foram registradas quatro espécies endêmicas
da Mata Atlântica, ou seja, que não ocorrem
em outro bioma.

B) GARIBALDI (MYIODYNASTES MACULATUS)
C) BEM-TE-VI-RAJADO (TACHYCINETA ALBIVENTER)
D) BICO-DE-LACRE (ESTRILDA ASTRILD)

As espécies de aves encontradas nas áreas de

E) BENTEVIZINHO-DE-PENACHO-VERMELHO (MYIOZETETES SIMILIS)

influência do empreendimento são, na sua

F) POMBÃO (PATAGIOENAS PICAZURO)

maioria, comuns e altamente adaptadas a

G) GATURAMO-VERDADEIRO (EUPHONIA VIOLACEA)

ambientes antropizados, como por exemplo,
o bem-te-vi e o anu-preto.
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MAMÍFEROS

DÍPTEROS (MOSCAS E MOSQUITOS)

Para área de influência indireta (AII) do

Estes

empreendimento, de acordo com outros

médico-sanitário, pois os hábitos alimentares

estudos realizados na região (bibliografia),

de

foram registradas 38 espécies.

doenças.

Durante a campanha de campo realizada
especificamente para este empreendimento
foram registradas 15 espécies, sendo oito de
mamíferos voadores (morcegos) e sete de

Foi registrada uma espécie endêmica da Mata
Atlântica e uma incluída no anexo I da CITES,
apresenta

as

espécies

consideradas

ameaçadas de extinção, que são ou podem
ser afetadas pelo comércio. Também foram
registradas duas espécies incluídas no anexo
II da CITES, que lista espécies que apesar de
não

estarem

atualmente

muitas

apresentam

espécies
Porém,

importância

podem

apresentam

transmitir
também

aspectos positivos relacionados à polinização,
auxiliando

na

decomposição

reprodução
da

matéria

vegetal,

e

orgânica

a
na

natureza, ou seja, transformando plantas e
animais mortos em nutrientes para o solo.

mamíferos não voadores.

que

animais

ameaçadas

de

Para área de influência indireta (AII) do
estudo,

como

são

poucos

os

trabalhos

desenvolvidos no norte do Estado do Rio de
Janeiro,

utilizou-se

como

base

desenvolvidos em todo o estado.

estudos
Segundo

diversas pesquisas desenvolvidas em áreas
principalmente florestadas do Rio de Janeiro,
foram registradas 106 espécies de dípteros.

extinção, podem chegar a esta situação em

Durante a campanha de campo realizada

função de sua livre comercialização.

especificamente para este empreendimento
foram encontrados 380 espécimes. Em geral
são cosmopolitas (ocorrem em todo mundo),
e podem viver em diferentes tipos de
ambientes e apresentam hábitos alimentares
variados.

MORCEGO-RISCADO (PLATHYRRHINUS LINEATUS)

ARMADILHAS PARA CAPTURA DE DÍPTEROS.
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Meio Socioeconômico
O diagnóstico socioeconômico das áreas de influência do empreendimento consiste na reunião de
um conjunto de indicadores socioeconômicos que descrevem a situação atual da região de estudo.
Foram realizadas campanhas de campo, nas quais foram coletados dados e informações através de
entrevistas e conversas com representantes de entidades públicas, privadas, associativas e
moradores dos dois municípios integrantes das áreas de influência.
A área de influência indireta (AII) 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. Estes municípios estão localizados
administrativamente nas regiões de governo Noroeste Fluminense e Litoral Sul, Microrregião de
Cachoeiro do Itapemirim, respectivamente.

Bom Jesus do Itabapoana

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.

IGREJA MATRIZ DE BOM JESUS DO ITABAPOANA
(WWW.BOMJESUS.RJ.GOV.BR)

Em virtude do seu desenvolvimento, o povoado de 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 do município ao
qual fazia parte, Itaperuna, fator relevante para que a autonomia de Bom Jesus do Itabapoana

29

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.

ESTAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE. A ESTRADA DE FERRO
ITABAPOANA COMEÇOU A OPERAR EM 1916, LIGANDO A
ESTAÇÃO DE ITABAPOANA (PONTE DE ITABAPOANA) A BOM
JESUS DO ITABAPOANA (BOM JESUS DO NORTE), COSTEANDO
O RIO ITABAPOANA. A ESTAÇÃO SE CHAMAVA
ORIGINALMENTE BOM JESUS DO ITABAPOANA, NOS ANOS
1940 O NOME FOI ALTERADO PARA BOM JESUS DO NORTE
(HTTP://WWW.ESTACOESFERROVIARIAS.COM.BR).

Bom Jesus do Norte

A região compreendida pelo município de
Bom Jesus do Norte pertencia, até a data
de

sua

emancipação,

em

1963,

ao

município de São José do Calçado.
Em meados do século XIX (cerca de 1850),
os colonizadores, em busca de terras
adaptáveis aos tratos agrícolas, chegaram
às margens do rio Itabapoana e ali
fundaram uma pequena povoação que,
PRAÇA DE BOM JESUS DO NORTE (HTTP://SECULT.ES.GOV.BR).

mais tarde, viria constituir a atual sede
municipal.

A povoação foi elevada à categoria de sede de distrito em 1911, com a denominação de Jardim.
Posteriormente, pela Lei nº 9.941, de 11/11/1983, passou a denominar-se Bom Jesus do Norte, em
razão de se encontrar ao norte do rio Itabapoana.
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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.

RIO ITABAPOANA DIVIDINDO BOM JESUS DO ITABAPOANA E BOM JESUS DO NORTE.

A população de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte possuem 35.133 e 9.448
habitantes, respectivamente, segundo o Censo 2010 realizado pelo IBGE.
Os dois municípios têm perfil urbano, observando-se a predominância expressiva da população
urbana em ambos, representando 82% em Bom Jesus do Itabapoana e 90% em Bom Jesus do Norte,
contra apenas 18% e 10%, respectivamente, de sua população na área rural.
Embora com baixa participação no Produto Interno Bruto (PIB) municipal, as atividades do setor
primário, em especial o café e a pecuária leiteira, podem ser consideradas como a principal
atividade econômica regional. O setor terciário, entretanto, oferece maior remuneração,
arrecadação de impostos e oferta de emprego em ambos os municípios.

PIB - Bom Jesus do
Itabapoana
5,3%
12,6%
82,1%

Setor
terciário
Setor
secundário

PIB - Bom Jesus do
Norte
4,7%
21,9%
73,4%

Setor
terciário
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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.
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.
A área de influência direta (AID) da PCH Bom Jesus compreende a localidade de Macário de
Baixo, em Bom Jesus do Norte (ES), que é atravessada pela via de acesso à PCH (Rua Macário
Francisco de Azevedo).
As propriedades rurais localizadas entre a localidade de Macário e o local do empreendimento, e
as propriedades rurais localizadas ao redor do empreendimento também fazem parte da AID.

MACÁRIO DE BAIXO
A localidade de Macário de Baixo é
considerada área rural de Bom Jesus do
Norte. Sua rua principal (Rua Macário
Francisco Azevedo) é pavimentada.
Os proprietários das casas não possuem
escritura. Um representante da Câmara
de Vereadores que é residente e atua na
localidade conseguiu junto à Câmara a
regularização das ruas colocando nomes e
números nas casas.
Segundo informações de campo, está em

MACÁRIO DE BAIXO.

curso um projeto que transformaria as
localidades Macário de Baixo e Macário de
Cima em um bairro.
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População

localidades. O único transporte é o escolar,

A população da zona rural de Bom Jesus do
Norte/ES

localizada

empreendimento,

entre

Macário

pertencente

à

e

o

AID,

é

feito por kombis da prefeitura de Bom Jesus
do Norte. Para se deslocarem, os moradores,
em sua maioria, andam a pé ou de bicicleta.

composta por seis propriedades, nas quais

Para terem acesso ao transporte coletivo têm

residem os proprietários e suas famílias.

que andar do loteamento de Macário até a

Na parcela da AID situada em Bom Jesus do
Itabapoana/RJ residem três famílias, com
cerca de 14 pessoas.

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.
Associação - A Associação de Moradores

Infraestrutura

responsável pela localidade de Macário e

Saúde – Na localidade de Macário não há

pela zona rural é a Associação de Moradores

equipamento de saúde. O posto de saúde

do Bairro São João. Esta entidade não conta

usado pela população encontra-se no bairro

com sede própria.

São João, próximo.
Lazer - Na localidade não existem praças ou
Segurança pública - No local não há delegacia

igrejas. Existe apenas um estabelecimento

nem posto de atendimento da Polícia Militar.

comercial, o bar do Vovô, que foi inaugurado

Educação - Não há escolas na localidade, e

em dezembro de 2010.

nas entrevistas realizadas com os moradores
foram citadas diversas escolas mais próximas
como a rede escolar utilizada, localizadas
tanto em Bom Jesus do Norte quanto em Bom
Jesus do Itabapoana.
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.

BAR DO VOVÔ.

O abastecimento de água é feito pela rede
geral.
Transporte
transporte

-

Há
para

carência
os

de

rede

moradores

de
das
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ENTORNO DO EMPREENDIMENTO

PATRIMÔNIO CULTURAL

Uso do rio - Não há utilização das águas do

O

rio para consumo doméstico, segundo as

compreende uma diversidade de elementos

entrevistas dos moradores. No entanto, a

que

área é muito utilizada para lazer. Durante a

sociedade,

pesquisa de campo, observou-se no trecho do

tradições, hábitos e conhecimentos técnicos.

rio situado na Área Diretamente Afetada
(ADA),

nas

terras

da

Fazenda

Novo

Hamburgo, a presença de pesca esportiva
intensa, com uso de tarrafa e linha e anzol,
feita principalmente por pessoas oriundas da
sede de Bom Jesus do Itabapoana. De acordo
com informações da Colônia de Pesca, a área
corresponde a trecho destinado à pesca
comercial, assim como toda bacia.

conceito

de

caracterizam
reunindo

Patrimônio
uma

Cultural

determinada

aspectos

de

suas

Como exemplares do Patrimônio Cultural
Material da região temos o Cineteatro Monte
Líbano, o conjunto arquitetônico dos distritos
de Rosal e Barra do Pirapetinga, em Bom
Jesus do Itabapoana/RJ, das igrejas-matriz
do Senhor Bom Jesus Crucificado e de São
José, além das inúmeras fazendas existentes,
e da antiga Estação Ferroviária de Bom Jesus,
dentre outros.

Problemas da localidade - Para todos os
entrevistados a falta de emprego, a ausência
de escolas e de unidade hospitalar e a
carência

são

os

principais

problemas

enfrentados na região.

ARQUEOLOGIA
A Arqueologia é a ciência que estuda, dentre
outras coisas, o modo de vida de habitantes

CINETEATRO MONTE LÍBANO

antigos de uma região e as formas como estas
pessoas interagiam com o meio ambiente em
que viviam. Além de estudar também as
ferramentas

feitas

por

estas

pessoas,

utilizadas na caça, pesca, preparo dos
alimentos e em cerimônias religiosas, de
lutas ou de preparação para a saída à caça.
Na área de influência direta (AID) da PCH
Bom

Jesus

cadastrados.

não

há

sítios

arqueológicos
IGREJA MATRIZ – DISTRITO-SEDE.
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ARMAZÉM E CASARIO DA VILA DE ROSAL.

Como Patrimônio Cultural Imaterial tem-se os artesãos
e artesãs que se utilizam de inúmeros materiais para
confecção de artesanato regional.
Ao lado imagens de luminárias feitas de palha de milho
e PET.

E também as festas dos padroeiros São José, Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo e Santo
Antônio, os festejos da Folia de Reis, do Boi Pintadinho, do Bumba-meu-boi, da Cavalgada, da
Coroa do Divino Espírito Santo, dos rodeios e vaquejadas com seus peões e carros-de-boi.

FOLIA DE REIS (ESQUERDA) E FESTA DO PADROEIRO SENHOR BOM JESUS E DA COROA DO DIVINO (DIREITA).
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Avaliação dos impactos
ambientais
A avaliação de impactos ambientais visa descrever e qualificar os impactos no ambiente
decorrentes da implantação e operação da PCH Bom Jesus.
Para a análise dos impactos ambientais foram considerados os compartimentos ambientais
afetados pelo fator gerador do impacto, e suas interações com o ambiente. Foram avaliados os
efeitos significativos que estes poderão sofrer durante as etapas de planejamento, instalação,
operação e desativação da PCH Bom Jesus.
Também foi observado o efeito cumulativo e sinérgico dos impactos, ou seja, aqueles que podem
se acumular com outros que já ocorrem na bacia do Itabapoana, e têm seus efeitos ampliados,
considerando nessa análise os outros empreendimentos já existentes na área.
Esta avaliação contempla as seguintes etapas:

Análise das ações
causadas pelo
empreendimento

Identificação dos
impactos oriundos
dessas ações

Descrição dos
impactos identificados

Proposição de
medidas e programas

Avaliação dos
Avaliação dos
impactos ambientais
impactos ambientais

Magnitude

Importância
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IMPACTOS
A qualificação dos impactos é efetuada para dimensionar os mesmos a partir de atributos
estabelecidos em função do contexto em que estão inseridos, considerando o fator ambiental e as
operações a que se referem.
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:
1) Reversibilidade: reversível (1 ponto) ou irreversível (3 pontos);
2) Abrangência: local (1) ou regional (3);
3) Duração: temporária (1) ou permanente (3);
4) Ocorrência: potencial (1) ou real (3);
5) Sinergia/ cumulatividade: não sinérgico (1) ou sinérgico (3).
A partir desta valoração, os impactos são classificados de acordo com a pontuação atingida, que
reflete o grau de alteração da qualidade ambiental do meio que está sendo objeto da avaliação. A
Magnitude é 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:
Incidência: direta ou indireta;
Prazo de ocorrência: curto prazo ou médio a longo prazo;
Natureza: positiva ou negativa.
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DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS

1. GERAÇÃO DE EXPECTATIVA
Fase de planejamento. A instalação do empreendimento analisado pode gerar expectativas positivas e
negativas na população residente na área de influência. A possibilidade de criação de empregos é vista
como positiva. No entanto, os impactos relacionados ao empreendimento geram bastante insegurança. E
a população tende a criar expectativas negativas, tendo em vista os outros empreendimentos já
instalados na bacia.
Tipo de impacto: Socioeconômico; Reversível (1), Regional (3), Temporário (1), Potencial (1), Não
sinérgico (1), Baixa importância (7), Negativo.

2. INDUÇÃO/ACELERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E MOVIMENTOS DE MASSA
Fase de instalação. Algumas atividades ligadas à implantação do empreendimento, como terraplanagem,
escavação e aterramentos, poderão induzir ou acelerar processos erosivos e/ou movimentos de massa no
entorno. Algumas atividades construtivas podem deixar o solo exposto à ação direta das chuvas e alterar
a estabilidade das encostas e taludes existentes, caso não sejam adotadas medidas preventivas e
corretivas durante esta fase do empreendimento.
Tipo de impacto: Físico; Reversível (1); Local (1); Temporária (1); Potencial (1); Não sinérgico (1); Baixa
importância (5); Negativo.

3. AUMENTO NO CARREAMENTO DE SÓLIDOS PARA O RIO
Fase de instalação. Sólidos provenientes do revolvimento do solo nas áreas de corte e aterro ou pelo
próprio manejo do mesmo para a construção de estruturas relacionadas à obra poderão, com a ação das
águas da chuva, causar o carreamento de sólidos para o rio Itabapoana. O desvio do rio para construção
da barragem também contribui com este impacto, pois a própria abertura de canais de desvio e a
construção das ensecadeiras são ações que podem aumentar o aporte de sedimento para o rio. Com isso,
podem ser provocadas alterações na qualidade da água.
Tipo de impacto: Físico; Reversível (1); Local (1); Temporário (1); Real (3); Não sinérgico (1); Baixa
importância (7); Negativo.
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4. INTERFERÊNCIA COM ATIVIDADES MINERÁRIAS
Fase de instalação. Foi identificado no diagnóstico que parte da área destinada às construções da PCH
Bom Jesus está inserida em uma área concedida pelo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral)
como de interesse para pesquisa e extração mineral. A implantação da pequena central hidrelétrica irá
interferir nas jazidas minerais correspondentes a essas áreas de interesse mineral.
Tipo de impacto: Socioeconômico; Irreversível (3); Local (1); Permanente (3); Real (3); Não sinérgico (1);
Importância Moderada (11); Negativo.

5. GERAÇÃO DE LIXO, RESÍDUOS E EFLUENTES
Fase de instalação. 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 de saúde e segurança aos
trabalhadores e coordenadores, a fim de obter um impacto ambiental mínimo. O acúmulo de dejetos
orgânicos e resíduos sanitários pode ser foco de vetores de doenças, além de trazer o risco de
contaminação do solo e das águas.
Tipo de impacto: Socioeconômico; Reversível (1); Local (1); Temporária (1); Real (3); Não sinérgico (1);
Baixa importância (7); Negativo.

6. AFUGENTAMENTO DA FAUNA
Fase de instalação. Devido ao barulho e poeira gerada pela construção da PCH, desmatamento,
movimentação de máquinas, presença de trabalhadores, fluxo intenso de caminhões etc. está previsto o
afugentamento da fauna que ocorre no entorno das obras. Com isso, os animais tendem a fugir
naturalmente para um ambiente mais tranquilo. Após o término das obras, a os animais voltarão a ocupar
novamente os ambientes ao redor do empreendimento.
Tipo de impacto: Biótico; Reversível (1); Local (1); Temporário (1); Potencial (1); Não sinérgico (1); Baixa
importância (5); Negativo.
.
7. INTERFERÊNCIA COM A BIOTA AQUÁTICA DURANTE O DESVIO DO RIO
Fase de instalação. Durante a construção do muro-ala (barragem), o fluxo do rio será desviado para que
este seja construído em substrato (chão) seco. Para tal são construídas barreiras para o fluxo de água,
chamadas ensecadeiras, que podem aprisionar peixes e outros organismos aquáticos. Para mitigação
deste impacto está previsto um Programa de Resgate da Ictiofauna.
Tipo de impacto: Biótica; Reversível (1); Local (1); Temporário (1); Real (3); Não sinérgico (1); Baixa
importância (7); Negativo.
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8. ALTERAÇÕES DEMOGRÁFICAS
Fase de instalação. 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. O empreendimento pode 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. Espera-se
mitigar este impacto com a contratação de mão de obra da região.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Regional (3); Temporário (1); Potencial (1); Não
sinérgico (1); Baixa importância (7); Negativo.

9. PRESSÃO NA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE
Fase de instalação. Pode ocorrer pressão na infraestrutura de saúde da região, com a chegada de novos
trabalhadores ou mesmo a ocorrência de acidentes nas obras do empreendimento. Está prevista a
mitigação deste impacto com informações e palestras aos trabalhadores no sentido de evitar o número de
acidentes, e contratação da mão de obra da região.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Regional (3); Temporário (1); Potencial (1); Não
sinérgico (1); Baixa importância (7); Negativo.

10. PRESSÃO NOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS
Fase de instalação. Devido a chegada de novos trabalhadores à região, mesmo que em pequena escala,
poderá aumentar a demanda por equipamentos e serviços sociais das localidades do entorno do
empreendimento. Entre os serviços podemos citar transporte, saneamento e limpeza urbana,
especialmente na cidade de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte. Todavia, no canteiro de
obras serão oferecidos serviços de alimentação, atendimento médico e social.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Regional (3); Temporário (1); Potencial (1); Não
sinérgico (1); Baixa importância (7); Negativo.

11. ALTERAÇÃO DO MERCADO DO TRABALHO
Fase de instalação. O empreendimento deverá gerar no pico das obras cerca de 200 empregos, gerando
um impacto positivo para a região 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.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Regional (3); Temporário (1); Potencial (1); Não
sinérgico (1); Baixa importância (7); Positivo.
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12. ALTERAÇÃO NO MERCADO DE BENS E SERVIÇOS, DA RENDA REGIONAL E DAS ARRECADAÇÕES
MUNICIPAIS
Fase de instalação. 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.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Regional (3); Temporário (1); Potencial (1); Não
sinergico (1); Baixa importância (7); Positivo

13. INTERFERÊNCIA SOBRE AS TERRAS E PROPRIEDADES LOCAIS
Fase de instalação. 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 (ADA).
Junto a isso, o empreendimento terá que adquirir, desapropriar ou instituir servidão administrativa das
Áreas de Preservação Permanente em seu entorno, segundo o Código Florestal (Lei N° 12.651/2012).
Como a área de implantação da PCH Bom Jesus é pequena, esse impacto atingirá apenas duas
propriedades.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Irreversível (3); Local (1); Permanente (3); Real (3); Não sinérgico (1);
Importância Moderada (11); Negativo.

14. AUMENTO DO TRÁFEGO TERRESTRE
Fase de instalação. O aumento do tráfego rodoviário se refletirá na ampliação do fluxo de veículos nas
rodovias estaduais na região de implantação do empreendimento, 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. 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 já que o tráfego antes da obra se resume a caminhões, que saem do areal localizado próximo
da região, ciclistas e transporte escolar.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Local (1); Temporário (1); Real (3); Não sinérgico (1);
Baixa importância (7); Negativo.
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15. GERAÇÃO DE RUÍDOS E EMISSÃO DE PARTÍCULAS
Fase de instalação. 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. A geração
de ruídos e o excesso de emissão de partículas no ar proveniente das atividades relacionadas à obra da
PCH Bom Jesus poderão 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.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Local (1); Temporário (1); Real (3); Não sinérgico (1);
Baixa importância (7); Negativo.

16. ALTERAÇÃO DA PAISAGEM
Fase de instalação. Com a implantação da PCH Bom Jesus haverá formação do reservatório e redução da
vazão do rio Itabapoana no trecho entre a barragem e a casa de força, alterando a atual paisagem
natural deste trecho do rio Itabapoana. Está previsto a realização de um Pacuera, uma compensação com
a melhora das condições hidrológicas, em especial no trecho de vazão reduzida.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Irreversível (3); Local (1); Permanente (3); Real (3); Sinérgico (3); Alta
importância (13); Negativo.

17. INTERFERÊNCIA NO TURISMO E LAZER
Fase de instalação. Com a implantação da PCH Bom Jesus haverá formação do reservatório e redução da
vazão do rio Itabapoana no trecho entre a barragem e a casa de força, interferindo nas atividades de
lazer na AID da PCH Bom Jesus. Embora Bom Jesus do Itabapoana apresente uma melhor rede de serviços
em geral (alimentação, transporte), não há destaque para o turismo na região. Está prevista a realização
de um Pacuera, com medidas compensatórias para estimular o lazer e turismo.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Local (1); Permanente (3); Real (3); Sinérgico (3);
Importância Moderada (11); Negativo.

18. INTERFERÊNCIA EM SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
Fase de instalação. De acordo com levantamento feito em estudos anteriores, no acervo técnico do
IPHAN/RJ (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e no banco de dados do SGPA/IPHAN, a
área de entorno ao empreendimento apresenta elevada potencialidade arqueológica. Durante os
levantamentos de campo, foram identificados seis sítios arqueológicos já catalogados pelo IPHAN e uma
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.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Reversível (1); Local (1); Permanente (3); Potencial (1); Sinérgico (3);
Importância Moderada (9); Negativo.
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19. REDUÇÃO DA ÁREA DE PESCA
Segundo dados primários da colônia de pescadores Z-1, a atividade pesqueira comercial concentra-se na
localidade de Ponte do Itabapoana e na foz do rio, porém é praticada em toda a bacia do Itabapoana da
nascente a foz. 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. A restrição se
configura pela existência de uma área de segurança 200m 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.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Irreversível (3); Local (1); Permanente (3); Real (3); Sinérgico (3); Alta
importância (13); Negativo.

20. ALTERAÇÕES NA QUALIDADE DA ÁGUA
Fase de operação. 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.
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 em geral, principalmente no
período de seca. 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. Neste sentido, a aplicação do PACUERA pode atuar reduzindo os efeitos negativos, mantendo o
fluxo contínuo de água, evitando o represamento da água e poças.
Tipo de impacto: Biótico; Irreversível (3); Local (1); Permanente (3); Potencial (1); Sinérgico (3);
Importância moderada (11); Negativo

21. ALTERAÇÕES NAS COMUNIDADES AQUÁTICAS
Fase de operação. A formação de um reservatório configura um dos principais impactos sobre as
comunidades aquáticas na construção de barragens. A alteração da hidrologia local pode modificar as
condições químicas e físicas da água, ocorrendo a formação de um novo ambiente. No entanto, no caso
da PCH Bom Jesus, em razão do pequeno tamanho do reservatório e modo de operação a fio de dágua,
essa alteração se dará com magnitude muito reduzida quando comparado a grandes usinas e até mesmo a
pequenas centrais hidrelétricas.
Tipo de impacto: Biótico; Irreversível (3); Local (1); Permanente (3); Potencial (1); Sinérgico (3),
Importância moderada (11); Negativo.
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22. OBSTÁCULO À ROTA MIGRATÓRIA
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. 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 muroala é um obstáculo provavelmente transponível em época de cheia e encontra-se no final da rota de
migratória.
Tipo de impacto: Biótico; Irreversível (3); Regional (3); Permanente (3); Potencial (1); Sinérgico (3); Alta
importância (13); Negativo.

23. SUPRESSÃO DE HABITAT PARA BIOTA AQUÁTICA
Fase de operação. No trecho do rio Itabapoana entre o muro (barragem) e a casa de força, o chamado
trecho de vazão reduzida (TVR), a quantidade de água diminui porque parte dela é desviada para geração
de energia. Apesar da pequena extensão do TVR (menos de 1km) da PCH Bom Jesus, a redução de vazão
neste trecho reduz a oferta de ambientes aquáticos que os organismos podem ocupar. Isto ocorre
principalmente na época de seca, quando o leito do rio fica mais exposto (seco) e a formação de poças e
a interrupção no fluxo de água em alguns pontos é mais frequentes. A aplicação do PACUERA pode atuar
reduzindo os efeitos negativos.
Tipo de impacto: Biótico; Irreversível (3); Local (1); Permanente (3); Real (3); Sinérgico (3); Alta
importância (13); Negativo.

24. AUMENTO DA OFERTA DE ENERGIA ELÉTRICA
Fase de operação. Com a operação do empreendimento haverá geração de energia, ampliando a oferta
de energia e permitindo a melhoria do sistema hoje existente, tanto local quanto regionalmente.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Irreversível (3); Regional (3); Permanente (3); Real (3); Sinérgico (3);
Alta importância (15); Positivo.

25. DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Fase de operação. Há previsão de contratação de, no máximo, 200 trabalhadores para as obras. No
momento em que estas estejam concluídas, estes trabalhadores serão dispensados. A desmobilização do
canteiro de obras, e a consequente dispensa da mão de obra contratada, pode gerar uma redução nas
demandas por produtos e serviços, da massa salarial circulante e aumento da taxa de desocupação.
Tipo de impacto: Socioeconomia; Irreversível (3); Regional (3); Temporário (1); Real (3); Não sinérgico
(1); Importância moderada (11); Negativo.
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Programas Ambientais
A proposição de medidas tem o objetivo de diminuir, compensar e, eventualmente, eliminar os
impactos ambientais negativos identificados. Assim, foi recomendado um conjunto de programas e
ações que visam acompanhar as atividades das fases de planejamento, instalação e operação da
PCH Bom Jesus.
Os programas propostos foram desenvolvidos orientados para atender as demandas locais e
regionais, de forma a preparar a região para o recebimento da PCH Bom Jesus.
Estes também deverão levar em consideração o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno
de Reservatório Artificial – PACUERA, previsto no Art. 4º da Resolução CONAMA Nº 302, de 20 de
março de 2002, a ser elaborado de acordo com orientações do IBAMA, em fase posterior.
O PACUERA tem como objetivo estabelecer um conjunto de diretrizes e proposições a fim de
ordenar o uso e ocupação do território do entorno do reservatório a ser formado pela PCH Bom
Jesus, de forma a garantir a segurança e a qualidade de vida da população, e a preservar os
múltiplos usos da água e as condições de sustentabilidade ambiental na presença dos
empreendimentos.

VISTA DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DA PCH BOM JESUS.
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MEIOS FÍSICO E BIÓTICO
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS E MOVIMENTOS DE
MASSA
Este programa pretende estabelecer medidas preventivas e corretivas visando evitar a instalação
de processos erosivos e instabilizações do terreno decorrentes da execução de atividades como
limpeza das áreas de empréstimo de solo e rochas, canteiros de obras e instalação de bota-fora, e
abertura e melhorias das vias de acesso aos locais de obra, bem como preservar as instalações
existentes e o próprio empreendimento de possíveis acidentes.
Seu objetivo principal é 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 mesmo. Este se iniciará com a
mobilização para a construção dos canteiros e demais obras e se estenderá por toda a vida útil do
empreendimento, sendo finalizado com a desativação do mesmo.
PROGRAMA DE GESTÃO DE INTERFERÊNCIAS COM TÍTULOS MINERÁRIOS
Na área de influência direta do empreendimento foi identificado um título minerário requerido
junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. O objetivo deste Programa é
solucionar as possíveis interferências negativas resultantes da construção e operação da PCH Bom
Jesus sobre essa área. Tais interferências estão ligadas a possíveis restrições ou impedimentos
operacionais que dificultem ou impeçam o prosseguimento da atividade exploratória, ou limitem a
definição do real potencial mineral da área requerida. Este será inteiramente realizado em
período anterior à mobilização para construção dos canteiros e demais obras de infraestrutura do
empreendimento.

PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO
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 amenizar os impactos negativos decorrentes das obras, que deverão abranger as
questões de proteção ambiental, de saúde e segurança, e o gerenciamento e disposição de
resíduos e efluentes. Este deverá ser realizado durante toda a fase de instalação do
empreendimento.
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DE QUALIDADE DE ÁGUA
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 do rio Itabapoana, mesmo que em pequena escala, causada
pela implantação do empreendimento. O Programa tem como objetivo analisar e acompanhar as
modificações no ecossistema aquático do rio Itabapoana provenientes das transformações do
ambiente decorrentes da implantação e operação do empreendimento, e servir como base para a
adoção de medidas de controle, caso sejam identificados problemas de qualidade de água. O
projeto se desenvolverá durante a fase de instalação – obras principais e na fase de operação.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA
O acompanhamento das comunidades aquáticas fornecerá indicações sobre possíveis alterações na
ecologia dos organismos aquáticos devido à instalação do empreendimento. Os principais objetivos
do programa são caracterizar a biota aquática, conhecendo a composição das espécies; conhecer
a biologia reprodutiva; avaliar as interferências do empreendimento sobre os organismos
aquáticos e aumentar o conhecimento científico sobre a região. A partir deste conhecimento é
possível propor alguma medida que diminua impactos do empreendimento identificados pelos
estudos. Este programa deve ser

desenvolvido durante a instalação e operação do

empreendimento.

PROGRAMA DE RESGATE DA ICTIOFAUNA
Está previsto o resgate da ictiofauna aprisionada em poças e entre as rochas nas ensecadeiras,
durante a construção do barramento. O programa consiste em resgatar estes organismos e
devolvê-los à calha do rio, na área de soltura.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA TERRESTRE
O acompanhamento das comunidades de animais terrestres fornecerá indicações sobre alterações
na fauna terrestre devido à instalação do empreendimento. Os principais objetivos do programa
são caracterizar as espécies quanto à riqueza (número de espécies), abundância (número de
indivíduos), diversidade e outros indicadores ecológicos relevantes; analisar variações dos dados
no espaço (diferentes trechos do empreendimento) e no tempo (nas diferentes fases do
empreendimento e nas diferentes estações do ano) e aumentar o conhecimento sobre a fauna
silvestre da região.
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PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)
Este Programa objetiva a recuperação de todas as áreas atingidas pelas obras de implantação da
PCH Bom Jesus - canteiros de obras, vias de serviços, bota fora e outras – visando à proteção dos
solos e dos mananciais hídricos contra os processos erosivos e de assoreamento, à reintegração
paisagística destas áreas e, ainda, à integridade do próprio empreendimento. O mesmo será
executado durante as fases de implantação da obra e desativação das estruturas necessárias à
mesma.

MEIO SOCIOECONÔMICO
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Este Programa tem como objetivo 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. Ele também funciona como um apoio aos demais programas desenvolvidos no âmbito
do empreendimento, mais especificamente com aqueles propostos para o meio socioeconômico,
servindo como articulador entre os mesmos. O Programa se desenvolverá 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.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Este Programa visa criar condições para a participação dos diferentes grupos da sociedade no
processo de gestão ambiental, e no entendimento de seus papéis como agentes da melhoria da
qualidade de vida individual e coletiva. Ele tem como objetivo contribuir para a prevenção e a
minimização dos impactos ambientais e sociais decorrentes do empreendimento, bem como
integrar e compatibilizar as diversas ações dos programas propostos que envolvam a questão
ambiental. Ele será iniciado a partir da mobilização da obra, desenvolvendo-se durante todo o
período de instalação e início de operação.
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PROGRAMA DE SAÚDE
O Programa de Saúde tem como objetivo educar os trabalhadores ligados à obra, capacitando-os a
executar suas tarefas de modo ordenado e sem implicações sobre o meio ambiente físico, biótico
e social local, zelando 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. Preza também pela saúde da população residente no entorno das instalações da PCH,
de modo que não comprometa os serviços prestados pelos municípios da região. Este se
desenvolverá por todo o período de pré-obras, obras e no início da operação do empreendimento.

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS TERRAS E BENFEITORIAS ATINGIDAS
A implantação das estruturas necessárias ao funcionamento da PCH Bom Jesus e a área de
preservação permanente (APP) do reservatório do empreendimento podem atingir algumas terras
ou benfeitorias existentes no entorno da mesma. Este Programa visa dar suporte para que a
negociação entre o empreendedor e os proprietários das áreas atingidas seja feita de forma justa
e transparente, através do levantamento das propriedades atingidas e avaliação das mesmas de
acordo com a legislação pertinente e às características do mercado de terras e imóveis da região.
Este se desenvolverá na fase entre o licenciamento prévio e a licença de instalação do
empreendimento.

PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA
O Programa de Arqueologia Preventiva visa o aprofundamento dos estudos sobre as áreas afetadas
pela implantação da PCH Bom Jesus, por meio da identificação e definição da localização de áreas
de interesse de resguardo ao patrimônio cultural material de cunho arqueológico e históricocultural que possam 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. Este Programa será iniciado em período anterior à
mobilização para construção dos canteiros e demais obras de infraestrutura do empreendimento,
sendo implementadas as fases de Prospecção e Resgate Arqueológicos, e durante o período de
construção do empreendimento, no qual deverá ser implementada a fase de Monitoramento
Arqueológico.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA ARQUEOLOGIA PREVENTIVA
O objetivo geral deste Programa consiste na elaboração de diretrizes básicas que norteiem a
implementação 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. 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.
Este Programa terá suas ações juntamente com o Programa de Arqueologia Preventiva, sendo
iniciado com a fase de Prospecção Arqueológica. Após 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.

50

Análise Integrada

A análise integrada apresenta os principais impactos da PCH Bom Jesus identificados nos meios
físico, biótico e socioeconômico de forma associada aos outros empreendimentos hidrelétricos já
existentes na bacia do rio Itabapoana, ou em processo de licenciamento, como o projeto da PCH
Saltinho do Itabapoana.
Tem como objetivo mostrar as inter-relações existentes entre os impactos identificados nos
diversos meios e com os fatores característicos da região na qual o empreendimento será inserido,
auxiliando assim na compreensão da dinâmica da área em estudo.
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Não há impactos sinérgicos ou cumulativos para o meio físico da PCH Bom Jesus
para o meio físico.
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. 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,

frequentemente inundadas por ocasião do período de chuvas, quando há o
transbordamento do leito natural do rio para seu leito de vazante, atingindo áreas
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de planície de inundação.
As características geológicas e climáticas regionais, principalmente à dinâmica
pluviométrica, confere alto grau de pedogênese aos substratos rochosos, fazendo
com que toda a região da bacia do rio Itabapoana, apresente camadas de solo
bastante desenvolvidas com 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 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. 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).
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 corredeiras e cachoeiras com afloramentos de
rochas, como se observa em alguns trechos do rio Itabapoana e de seus
tributários. 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.
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Os impactos da PCH Bom Jesus considerados sinérgicos relacionados ao meio biótico
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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.
O primeiro empreendimento hidrelétrico construído na bacia em 1961, a UHE
Franca Amaral, criou uma área de exclusão da rota migratória de toda a área a
montante da cachoeira do Inferno. No ano de 2000, entrou em operação a UHE
Rosal, 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. Apesar da PCH Pedra do
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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 sequencia 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.
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
comunicações existentes entre ambos os sistemas no passado. 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.
Os ecossistemas terrestres presentes nas áreas de influência do empreendimento 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. As formações herbáceas para pastagem
predominam, ocupando 63,6% da bacia. Áreas de lavouras permanentes (café) e
temporárias de baixa produtividade ocupam 26%.
O estado de conservação da fauna e flora encontrada 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. 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.
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Considerando o meio socioeconômico, podemos citar como sinérgicos os impactos:
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.
A base econômica da bacia do 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.
Os dois municípios atingidos 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.
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.
A destinação final dos dejetos orgânicos da cidade de Bom Jesus do Itabapoana no
rio principal é um dos principais problemas ambientais da cidade. Podemos citar
também o uso de agrotóxicos, destruição dos mangues da foz e o desmatamento dos
poucos remanescentes de mata ciliar.
A chegada de novos empreendimentos de geração de energia aumenta a atenção às
questões ambientais relacionadas com o rio Itabapoana e seu uso sustentável. Neste
sentido, os aproveitamentos hidrelétricos em planejamento na bacia deverão
realizar ações que visem a sustentabilidade ambiental dos recursos hídricos e seu
entorno. Estes novos empreendimentos devem considerar em seus respectivos
estudos de impacto ambiental e programas ambientais o aspecto sinérgico e
cumulativo dos impactos e suas medidas mitigadoras.
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Avaliação dos cenários futuros
(Prognóstico ambiental)
O prognóstico foi realizado considerando a realidade atual, sem o empreendimento e, em seguida,
com a instalação e operação da PCH Bom Jesus.

Sem o empreendimento
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 Mata Atlântica nativa
tem ocorrido, primeiramente pelas atividades agrícolas, em especial o cultivo do café e da canade-açúcar, 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
faunístico presente na região é formado por espécies da fauna típicas de áreas abertas, muitas
das quais tolerantes a presença do homem.
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.
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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 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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Com o empreendimento
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
predominante 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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Conclusão Final
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, 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.
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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Equipe técnica
Nome do técnico

Formação

Área de atuação no estudo

Daniel Menezes

Biólogo

Coordenação geral.

Priscila Amaro

Bióloga

Coordenação geral.

Iuri Veríssimo

Biólogo

Coordenação geral e levantamento de
ictiofauna.

Monique Gabriel

Bióloga

Coordenação geral e levantamento de
dados de vegetação.

André Luis Moraes

Camila Leal
Rafaela de Oliveira

Biólogo

Geógrafa
Engenheira
Florestal

Qualidade de água superficial,
subterrânea e sedimentos.
Levantamento de fitoplancton,
zooplancton e bentos.
Meio Físico e Arqueologia.
Elaboração do relatório de vegetação.

Rafaela Antonini

Bióloga

Levantamento de avifauna.

Renata Mello

Bióloga

Levantamento de entomofauna.

Thiago Soares

Biólogo

Levantamento de herpetofauna.

Tiago Souto

Biólogo

Levantamento de mastofauna.

Lucia Luiz
Jader Lugon

Socióloga
Engenheiro
Mecânico

Elaboração do relatório de
socioeconomia.
Modelagem qualidade de água
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