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A

APRESENTAÇÃO

O presente documento trata do Projeto Básico Ambiental (PBA) da PCH Bom Jesus, a ser
instalada no rio Itabapoana, na divisa dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, mais
precisamente em área dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e Bom Jesus do Norte
(ES), pela Wenergy Participações S.A.
O PBA foi elaborado com o propósito de detalhar todos os programas, subprogramas e planos
ambientais propostos, para atender as recomendações expostas no Parecer n° 28/2018- NLARJ/DITEC-RJ/SUPES-RJ. Para tal, utilizou-se os estudos elaborados para o EAS e as prévias
dos programas apresentados neste. A elaboração do PBA também tem como objetivo instruir
o processo para obtenção de Licença de Instalação (LI) do empreendimento.
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1

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Nome: WEnergy Participações S/A
CNPJ: 13.999.606/0001-24
Endereço: Praia do Flamengo, 66 – Bloco B, G 1615
Bairro: Flamengo

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

Endereço eletrônico: gustavo.poli@monexpar.com.br
Telefone: (21) 3597-5247

1.2

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Nome: PCH Bom Jesus
Endereço: Rio Itabapoana, s/n

Bairro: Zona Rural

Municípios: Bom Jesus do Itabapoana e Bom
Jesus do Norte

UF: RJ e ES

Endereço eletrônico: Gustavo.poli@monexpar.com.br
Telefone: (21) 3597-5247

1.3
IDENTIFICAÇÃO
AMBIENTAL

Pessoa Jurídica

DOS

RESPONSÁVEIS

PELO

PROJETO

BÁSICO

Nome: Rufino e Barbosa Projetos e Consultoria Ambiental LTDA
CNPJ: 09.444.875/0001-57

Inscrição Municipal: 0442135/001-9

Endereço: Rua Antenor Machado, 160 – Loja D – Centro
Município/UF: Ubá/MG

Bairro: Centro

Telefone: (32) 3429-2780

Fax: (32) 3429-2780

CEP: 36.500-000
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2

PROJETO BÁSICO AMBIENTAL

2.1
PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS
EROSIVOS E MOVIMENTOS DE MASSA

2.1.1 Justificativa
Erosões são os processos geológicos de desgaste da superfície terrestre. São os frutos da
interação entre solo – água – clima, onde ocorre a retirada e o transporte do material na forma
de fragmentos, soluções e coloides para outros locais até atingir o nível de base onde se
acumulam. São responsáveis pela formação de solo, através da alteração das rochas e de
processos pedogenéticos comandados por agentes físicos, químicos e orgânicos, ocorrendo
ao longo de centenas de anos, de forma equilibrada. Entretanto, às vezes, este equilíbrio é
rompido com a intensificação da erosão por fatores humanos (manejo do solo,
desmatamentos) e fatores físicos (precipitação pluviométrica, topografia, vento). Neste
quadro a erosão é considerada erosão acelerada, sendo a que interessa combater, devido ao
alto grau de degradação imposto às camadas do solo (Mortari, 1994).
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 pode 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.
Dentre os impactos ambientais desencadeados pela implantação da PCH Bom Jesus, estão as
alterações no relevo e no sistema natural de drenagem, que podem ser causadas pela retirada
da cobertura vegetal, movimentação de solos e rochas para implantação das áreas de
empréstimo e canteiro de obras, instalação de bota-fora, além da abertura e melhoria de vias
de acesso, resultando em alterações nos processos do meio físico, principalmente em locais
susceptíveis. Processos estes que podem se manifestar em erosões laminares e lineares
intensas, assim como em instabilização de encostas e maciços. Além disso, cabe ressaltar que
o assoreamento é outra consequência decorrente dos problemas de instalação de processos
erosivos, que geram impactos negativos podendo ocasionar sérios danos as sub-bacias
presentes ao longo da região.
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Dessa forma, este programa pretende estabelecer medidas preventivas e corretivas visando
evitar a instalação de processos erosivos e instabilizações do terreno, bem como monitorar e
mitigar o efeito das feições erosivas existentes na área do empreendimento.

2.1.2 Objetivos

Geral
O Programa tem por objetivo diagnosticar os procedimentos relacionados a instalação e
operação da PCH Bom Jesus que porventura possam causar impactos negativos nos solos e
nos corpos hídricos próximos, prever ações operacionais, preventivas e corretivas destinadas a
promover a recuperação de solos degradados. Assim como, propor ações de monitoramento
dos locais susceptíveis a instalação de processos erosivos e de assoreamento, bem como aos
processos erosivos já existentes.

Específicos
 Manter as características do solo das áreas diretamente afetadas pelo empreendimento,
sob o ponto de vista pedológico, promovendo ações que minimizem perdas de solos
nessas áreas;
 Implantar medidas que evitem assoreamento da rede de drenagem e processos
erosivos;
 Estabelecer e consolidar mecanismos e ações para o controle dos processos erosivos;
 Monitorar as áreas da obra visando à avaliação da eficiência das ações tomadas de
forma a reduzir ou evitar a perda de solos e o arraste de sólidos para o curso d’água;
 Executar a contenção de processos erosivos em taludes de cortes e de aterros;
 Restabelecer as condições originais do solo e relevo após a desmobilização dos
serviços;
 Restabelecer as condições naturais de drenagem possibilitando o escoamento
superficial e evitando processos erosivos;
 Monitorar as áreas do Reservatório, Trecho de Vazão Reduzida e Trecho de Vazão
Restituída quanto ao aparecimento e desenvolvimento de focos erosivos decorrentes
das variações de nível d’água durante a operação do empreendimento.
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2.1.3 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.

2.1.4 Indicadores Ambientais
 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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2.1.5 Público Alvo
O público-alvo deste Programa será o empreendedor, trabalhadores das empreiteiras,
proprietários de terras no entorno do empreendimento, associações da região e o órgão
ambiental.

2.1.6 Metodologia e Descrição das Atividades
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.
Também é escopo deste Programa apresentar 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.
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.
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.
Desta forma, é de extrema importância 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, a característica dos solos e do relevo seja levado em consideração, visando
a minimização de efeitos erosivos na área.
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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, 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;
 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 enleiramento, 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;
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, no entanto, seguem
abaixo algumas ações que podem ser tomadas na proteção do solo e recuperação de feições
erosivas.



Proteção de taludes (cortes e aterros)

Segundo Rodrigues & Lopes, 2001, as formas de contenção de processos erosivos em taludes
de cortes e de aterros consistem em três medidas básicas:
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Modificações na geometria: esse procedimento, conhecido como retaludamento, consiste na
retirada de material através de serviços de terraplenagem, reduzindo a altura e o ângulo de
inclinação da encosta ou talude de corte. Mesmo para taludes de cortes com níveis de erosão
diferencial e em locais com deposição de massas coluviais, o retaludamento tem sido efetuado
com sucesso;
Obras de drenagem: em taludes, seja de corte, de aterro ou de encostas naturais, a eficiência
da proteção superficial depende de um sistema de drenagem apropriado, que proporcione
escoamento rápido da água pluvial, impedindo sua infiltração e ao mesmo tempo a erosão
superficial, melhorando as condições de estabilidade. Em certas circunstâncias, drenos
horizontais profundos melhoram a estabilidade por provocarem sensível redução da pressão
neutra;
Obras de proteção superficial: consiste em proteger a superfície de taludes de cortes ou de
aterro e encostas naturais por revestimento vegetal. O revestimento vegetal se caracteriza
como o meio mais simples e eficiente de proteção de taludes, representado por gramíneas,
fazendo com que ela absorva a maior parte do impacto das gotas de chuva e suas raízes fixam
o solo superficial, impedindo que sejam carreados pela água. Dentre os procedimentos
existentes destacam-se o plantio de grama em placas, hidrossemeadura e mudas.



Medidas de Controle de deslizamentos

Também no caso de escorregamentos e rastejo de solo, as principais medidas consistem em
modificação da geometria de taludes, obras de drenagem e obras de proteção superficial. Um
dos possíveis fatores responsáveis por escorregamentos de rocha e solo refere-se às
sequências litoestratigráficas. Para atenuar os impactos decorrentes de deformação na
estrutura geológica, é imprescindível a adoção de obras de engenharia que garantam a
estabilidade do terreno.



Implantação de Drenagem Superficial

Deverão ser dimensionados dispositivos de Drenagem Superficial em função das
características / potencialidades dos terrenos no canteiro de obras, áreas de empréstimo e bota
fora e nas estradas de acesso.
O sistema será composto, basicamente, por valetas (com ou sem revestimento) e dispositivos
de proteção ao terreno nos locais de desague. Os posicionamentos, comprimentos, seções de
vazão e métodos construtivos serão definidos em conjunto com a Engenharia, de acordo com
os critérios do Projeto.
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Controle de voçorocas

Esta especificação se destina a definir e orientar as ações que devem ser obedecidas para
contenção / erradicação de possíveis processos de voçorocamento, durante a construção e
operação do empreendimento.
Uma das soluções para recuperação de erosões lineares é a instalação de barramentos
transversais ao eixo longitudinal da erosão onde utiliza-se, basicamente, elementos estruturais
de madeira, tela metálica e geotextil. É utilizado para controle e recuperação definitivo de
erosões e consiste na diminuição da produção e barramento de sedimentos. Como vantagens
têm a simplicidade de execução, baixo custo e possibilidade de se obter estruturas
compatíveis com a carga de sedimentos a ser contido, permitindo assim a execução em etapas
de acordo com a produção de sedimentos a montante e a estabilização dos taludes laterais da
erosão.
Este método consiste na combinação de muros de arrimo em solo reforçado com geotextil
para a contenção de encostas com a construção de uma série de barragens de assoreamento ao
longo do talvegue com os devidos sistemas de drenagem para evitar possíveis
transbordamentos. Com o assoreamento de um dos barramentos, os sedimentos que passam
pela barragem assoreada serão retidos em outra e assim sucessivamente, diminuindo a
declividade da erosão ao mesmo tempo e que permite a ascensão de fundo. Outro fator a ser
considerado é a presença do lençol freático que, caso apresente insurgência, faz-se necessário
a execução de drenos de fundos ao longo da voçoroca.

3ª Etapa: Monitoramento das áreas de maior fragilidade ambiental
Durante a etapa de instalação e operação do empreendimento serão implantados e
monitorados todos os projetos e medidas de controle propostos por este Programa. O
monitoramento deverá ser executado de modo a possibilitar a comprovação da eficácia das
medidas implantadas e deverão ser realizadas conforme descrito abaixo:
 Realizar vistorias nas áreas de encostas, identificando possíveis pontos de feições
erosivas e/ou áreas de instabilidade, caracterizando assim as condições predominantes
na área de monitoramento, antes da instalação do empreendimento;
 Realizar vistorias trimestrais durante a fase de instalação no canteiro de obras, áreas de
empréstimo, área de bota fora e acessos, identificando as feições erosivas encontradas
e propondo soluções para a recuperação da área;
 Efetuar monitoramentos visuais da área de entorno do Reservatório e jusante da Casa
de Força (500 metros), durante o enchimento e início da operação, com o objetivo de
acompanhar o comportamento das encostas neste período;
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 Realizar vistorias semestrais durante a fase de operação do empreendimento nas áreas
do Reservatório, Trecho de Vazão Reduzida, Trecho de Vazão Restituída (até 500
metros a jusante da Casa de Força) e estradas de acesso, identificando as feições
erosivas encontradas, comparando-as com as condições anteriores e posteriores à
implantação do empreendimento, com o objetivo de acompanhar a evolução, além de
verificar se os processos estão associados com a pluviosidade e/ou com a operação do
empreendimento, bem como propor soluções para a recuperação da área.
Durante as vistorias deverão ser realizados os procedimentos descritos a seguir:
Deverá ser realizada uma identificação de todos os pontos erodidos com intuito de marcar as
coordenadas geográficas para, posteriormente, fazer uma descrição geral das feições
identificadas, onde cada processo deverá ser descrito detalhadamente e diagnosticado
segundo as seguintes avaliações:
 Possíveis causas que originaram o processo erosivo;
 Tendências de evolução do processo erosivo;
 Avaliação do grau de importância do processo erosivo;
 Avaliação do grau de comprometimento do processo para o meio ambiente.
As possíveis causas que originam um processo erosivo serão indicadas de acordo com
diversos fatores, como o tipo de solo, clima, vegetação natural, uso do solo, condições de
conservação dos recursos (o solo em si, a vegetação, os recursos hídricos), o relevo, as
influências antrópicas (alteração na paisagem original, por exemplo, corte de uma estrada,
construções, aterros, etc), associados a eventos potencialmente erosivos, como a
precipitação, o vento, as marolas ou ondas geradas no reservatório e na saída de água das
turbinas, entre outros.
As tendências evolutivas do processo erosivo refletem, mais do que qualquer outro
parâmetro, a consolidação dos dados coletados nas diversas campanhas. Com base no
histórico de uso do solo no local e nas características edafoclimáticas, será possível avaliar a
tendência de evolução de um processo erosivo, com vias de estabilização ou instabilidade
ainda visível.
Para isso, deverá ser usada a categoria do foco erosivo associada a essa tendência, conforme
descrito abaixo:
 Em observação: quando há um ponto em estágio inicial de instabilidade, sem, no
entanto, se caracterizar como foco erosivo ainda;
 Ativa: quando o foco erosivo se encontra em atividade, podendo alterar sua forma a
qualquer momento devido a um fator erosivo, seja precipitação, vento, marola etc;
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 Ativa, em processo de estabilização: quando um foco erosivo, embora ainda possa
alterar sua forma a qualquer momento, se encontra em processo de estabilização.
 Estável: quando um processo erosivo se encontra claramente estável. Isso não
impede que haja novos eventos no mesmo foco que alterem sua categoria da mesma
maneira como pode haver um novo foco erosivo em qualquer local susceptível da
represa.
O processo de estabilização de um foco erosivo pode ser rápido ou lento, dependendo das
condições de declividade do talude, de exposição do solo, de precipitação, de tamanho do
foco e sua conformação, além de todos os outros fatores que influenciam o surgimento do
foco em si. Sendo assim, quando um processo erosivo está em processo de estabilização,
isso não exime a responsabilidade de corrigi-lo, se assim for necessário.
Já o grau de importância do processo erosivo refere-se, acima de tudo, à prioridade de
correção do mesmo em relação aos outros processos que ocorrem na área de influência do
empreendimento. Se um foco erosivo é classificado como Baixo, isso significa que sua
correção pode ser adiada em detrimento de um foco classificado como Médio ou Alto. Vale
ressaltar que, independente da classificação, todos os processos devem ser corrigidos na
medida em que se faça necessária a sua contenção, visando sempre a manutenção da
qualidade da água e garantia da vida útil do reservatório, por exemplo.
A avaliação do grau de comprometimento para o meio ambiente, por sua vez, refere-se ao
quanto um foco erosivo influi na vida útil do reservatório ou tenha capacidade de causar
assoreamento ou carreamento de material para o curso d’água, em qualquer localização do
empreendimento, caso seja mantido da forma como encontrado. Isso significa que um
processo erosivo classificado como inexpressivo dificilmente acarretará prejuízos, se
mantido no estado encontrado, sem novos eventos que o alterem. Já um foco classificado
como médio ou alto, pode acarretar prejuízo para o meio ambiente, a médio ou longo prazo.
Isso depende da área exposta, das condições de estabilização, das condições climáticas e
eventos potencialmente erosivos. Todos esses fatores, em maior ou menor grau, interferem
no volume de solo carreado ao curso d’água. Da mesma forma como ocorre com o grau de
importância, o fato de um processo ser classificado como inexpressivo, não significa que
não necessite correção, tendo em vista a dinâmica existente em todo o processo.
Vinculada a essa avaliação qualitativa, os focos erosivos deverão ser avaliados
quantitativamente, onde deverão ser medidos em sua largura e altura com auxílio de uma
trena, como mostra a Figura 1. Além disso, deverá ser feito registro fotográfico de cada um
deles.
Tal metodologia permite avaliar a cada monitoramento se o foco erosivo progrediu ou se
manteve estável, bastando para isso apenas medir novamente os parâmetros largura e altura,
avaliando os resultados encontrados e propondo medidas mitigadoras.
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LEGENDA:
A = Altura
L = Largura

A

L

Figura 1: Desenho esquemático ilustrativo da forma de medição dos parâmetros Altura e
Largura dos focos erosivos

Para cada foco erosivo identificado deverá ser preenchida a ficha abaixo, com os dados e
características de cada um, de forma a facilitar o monitoramento nas campanhas futuras e a
proposição de medidas de correção.
FICHA Nº XXXX
Identificação do Ponto
Data da
Campo

Avaliação

de

Coordenadas
DATUM WGS 84)

(UTM-

Descrição
Processo

Feição/

da

Categoria
Possíveis Agentes e Causas
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FICHA Nº XXXX
Tendências de Evolução
Forma de Avaliação
Acompanhamento
(campanhas anteriores)

e

Grau de Importância do
Processo
Grau de Comprometimento
do
Processo
para
o
Reservatório
Fotos

2.1.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Controle e Monitoramento dos Processo Erosivos e Movimentos de Massa
possui inter-relação com o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas, na medida
em que o carreamento de sólidos para o rio Itabapoana poderá contribuir com a alteração de
parâmetros físico-químicos da qualidade da água.

2.1.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
Todos os métodos de trabalho e processos a serem adotados respeitarão os artigos
concernentes e aplicáveis contidos na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que instituiu o
Código Florestal Brasileiro.
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
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2.1.9 Etapas e Cronograma de Execução
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 a implantação do empreendimento, prevista para 2 anos, deverão ser realizadas
vistorias trimestrais e durante o período de operação deverão ser realizadas vistorias
semestrais, de acordo com as metodologias descritas neste programa.
Tabela 1: Cronograma de atividades do Programa de Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos e Movimentos de Massa
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

Campanhas de
campo
Análise
dos
dados
Relatórios
Protocolos

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE OPERAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Campanhas de
campo
Análise
dos
dados
Relatórios
Protocolos

Obs: O monitoramento da fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras,
repetindo a periodicidade do Ano 1 para os demais anos. Para a fase de operação o
monitoramento deverá se estender, minimamente, pelos 2 (dois) primeiros anos da operação
do empreendimento, devendo ser reavaliada sua execução após este período.
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2.1.10 Acompanhamento e Avaliação
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa será realizado através da análise
dos relatórios, que deverão conter a classificação e localização de cada foco erosivo e/ou
movimento de massa quanto ao seu grau de risco e nível de prioridade para tratamento, a
definição sobre o sistema de drenagem mais eficiente e as possíveis soluções para paralisar o
processo, bem como recuperar as feições erosivas.
As vistorias em campo contribuirão para a elaboração de projetos específicos e definirão as
prioridades de atuação. Os focos erosivos, depois de tratados, deverão ser monitorados
durante 02 (dois) anos, no mínimo, tendo como objetivo avaliar a eficiência do tratamento
aplicado, permitindo, se necessário, intervenções corretivas e complementares.

2.1.11 Responsáveis pela Implementação 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
engenharia, geografia ou similar.

2.1.12 Responsáveis Técnicos
Profissional
Marco Antonio Pinto
Barbosa

Formação
Registro Profissional
Engenheiro Florestal
CREA: MG-22344/D

ART

CTF

2020190066475

1855431
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2.2
PROGRAMA
MINERÁRIOS

DE

GESTÃO

E

INTERFERÊNCIA

COM

TÍTULOS

2.2.1 Justificativa
Este Programa justifica-se pela necessidade de neutralizar ou minimizar as interferências
minerárias identificadas com processos de concessão em andamento na ADA e AID, o que
poderia impor restrições à operação do empreendimento na área.
A PCH Bom Jesus é 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 concessão para lavra.
As atividades minerárias identificadas na ADA e AID do empreendimento poderão sofrer
interferências e/ou alterações com a implantação do empreendimento. Da mesma forma,
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.
Na ADA da PCH Bom Jesus existe um título minerário requerido junto ao Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM, Processo N° 890018/1987, com área de 588,93
hectares, na fase de Requerimento de Lavra, referente à substância Granito do Titular Marcos
Dutra de Castro, conforme Figura 2.
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Figura 2: Título Minerário na ADA da PCH Bom Jesus

Na AID da PCH Bom Jesus, imediatamente à jusante da Casa de Força, existe um título
minerário requerido junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,
Processo N° 896148/2018, com área de 47,6 hectares, na fase de Autorização de Pesquisa,
referente à substância Areia do Titular Antônio Sérgio Veiga Alves, conforme Figura 3.

Figura 3: Título Minerário na AID da PCH Bom Jesus

Nenhum dos títulos minerários encontra-se em operação, não tendo, portanto, nenhum
trabalhador envolvido em atividade de lavra que irá perder seu emprego devido à implantação
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da PCH Bom Jesus. De toda forma, caso alguém se sinta lesado, a construção da PCH irá
demandar a contratação de mão de obra local, que poderá vir a compensar o bloqueio dos
títulos minerários em questão.
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.

2.2.2 Objetivos

Geral
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 ADA e 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.

Específicos
Assim, os objetivos específicos do Programa são:
 Realizar junto ao DNPM o cadastramento da ADA e 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 ADA e 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 ADA e AID do empreendimento, sem que restem pendências
judiciais com os mesmos.
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2.2.3 Metas
 Análise detalhada, junto ao DNPM, da totalidade dos processos de titularidade mineral
junto à ADA e AID do empreendimento;
 Bloqueio da totalidade da ADA e 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
ADA e AID do empreendimento.

2.2.4 Indicadores Ambientais
 A relação de acordos efetuados com os requerentes dos títulos minerários da área;
 A protocolização, pelo empreendedor, do pedido de bloqueio da ADA e AID do
empreendimento junto ao DNPM, referente à questão dos direitos minerários,
resguardando os interesses da empresa responsável pela implantação da PCH Bom
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 ADA e AID do empreendimento.

2.2.5 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 ADA e AID
do empreendimento, bem como funcionários e trabalhadores envolvidos direta ou
indiretamente com os títulos minerários.

2.2.6 Metodologia e Descrição das Atividades
A metodologia empregada neste Programa consistirá no desenvolvimento e aplicação de
atividades, seguindo as seguintes etapas:
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1ª Etapa: Levantamento de dados sobre a situação das interferências minerárias
Esta etapa consistiu na identificação das reais possibilidades de interferência das ocorrências
de substâncias minerais de interesse cujas jazidas estejam localizadas na ADA e AID da PCH
Bom Jesus. Tal análise incluiu a localização precisa das ocorrências, jazidas minerais ou
minas da substância mineral de interesse em cada polígono com interferência com a ADA e
AID do empreendimento, a situação atualizada dos processos e os resultados dos trabalhos de
pesquisa e/ou lavra, conforme Figuras 2 e 3.
Para execução desta etapa foi feita consulta no Sistema de Informações Geográficas da
Mineração (SIGMINE), o Cadastro Mineiro e os polígonos dos processos minerários
atualizados, foram obtidos junto ao DNPM, contendo 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;
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 Primários e Secundários
Esta etapa é importante visando os acordos de desapropriação com os detentores de títulos
minerários na ADA e AID da PCH Bom Jesus.
Deverá ser feita através de reconhecimento em campo de forma a checar e complementar as
informações obtidas através dos levantamentos secundários realizados junto aos órgãos
responsáveis e permitirá, dentre outros aspectos, a investigação das áreas requeridas, bem
como a qualidade dos bens minerais existentes. Como não existe extração mineral em
operação em nenhum dos títulos minerários, 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, através da consulta dos 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. O levantamento de dados secundários inclui, ainda, a consulta a mapas, fotos
aéreas, imagens de satélite e listagens mais recentes dos processos inseridos na ADA e AID
do empreendimento.
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3ª 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 ADA e 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 ADA e AID do empreendimento.

4ª 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 ADA e AID do empreendimento.

2.2.7 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, bem como a alocação de mão de obra local que se sinta lesada pelo
bloqueio dos títulos minerários em questão.
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.

2.2.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
 Código de Mineração - Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967;
 Parecer PROGE/DNPM nº 500/2008
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2.2.9 Etapas e Cronograma de Execução
O cumprimento integral deste programa depende da assinatura dos acordos indenizatórios
com os detentores de títulos minerários, o que pode demandar certo tempo. Portanto,
necessário se faz a solicitação do bloqueio dos títulos minerários antes da mobilização para
construção dos canteiros e demais obras de infraestrutura do empreendimento, sendo que
nenhuma atividade deve ser desenvolvida na área antes disso.
Tabela 2: Cronograma de atividades do Programa de Gestão e Interferência com Títulos
Minerários
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
MESES
ATIVIDADES

Pré-obra
1

2

Fase de Instalação
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Protocolo de
Solicitação de
Bloqueio
Comprovação
do Bloqueio
Levantamento
de dados
primários e
secundários
Acordos e
indenizações

2.2.10 Acompanhamento e Avaliação
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa deverá ser realizado pelo Gestor
Ambiental, que deverá estar em contato direto com os proprietários dos empreendimentos, de
forma a emitir laudos mensais da situação dos bloqueios, acordos e indenizações.

2.2.11 Responsáveis pela Implementação 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.
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2.2.12 Responsáveis Técnicos
Profissional
Marco Antonio Pinto
Barbosa

Formação
Registro Profissional
Engenheiro Florestal
CREA: MG-22344/D

ART

CTF

2020190066475

1855431
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2.3

PLANO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO (PAC)

2.3.1 Justificativa
As atividades a serem desenvolvidas no canteiro de obras, durante a fase da construção da
PCH Bom Jesus poderão provocar impactos ambientais 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 bota-fora;
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.

2.3.2 Objetivos

Geral
O Plano Ambiental para Construção (PCA) visa conduzir adequadamente as águas pluviais,
dispor corretamente o lixo doméstico, promover um sistema de esgoto sanitário adequado,
promover o devido tratamento dos efluentes que contenham sólidos em suspensão, óleos e
graxas, controlar ações de desmatamento, bem como reduzir, a limites ambientalmente
aceitáveis, os níveis de emissão atmosférica provenientes da movimentação de máquinas nos
Canteiros de Obras, durante as atividades de instalação da PCH Bom Jesus.

Específicos
 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;
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 Assegurar que as obras sejam implantadas e operem em condições de segurança e
saúde para os trabalhadores e entorno;


Conduzir adequadamente as águas pluviais;



Dispor corretamente o lixo gerado;



Promover um sistema de esgoto sanitário adequado;



Controlar ações de desmatamento;



Gerenciar os níveis de emissão atmosférica provenientes da movimentação de
máquinas;



Identificar as possíveis fontes de poluição;



Acompanhar as atividades de movimentação de terra, movimentação de máquinas e
veículos e execução de obras civis.

2.3.3 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,
com ênfase no treinamento dos trabalhadores e no seu código de conduta, e corretivas,
no caso de acidentes.
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2.3.4 Indicadores Ambientais
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.

2.3.5 Público Alvo
Técnicos e trabalhadores das obras, empreiteiras, empresas de consultoria, moradores da Área
de Influência Direta da PCH Bom Jesus, impactados pelo aumento do tráfego na região.

2.3.6 Metodologia e Descrição das Atividades
Por se tratar de um Programa amplo, que abrange diversas áreas e legislações pertinentes,
optamos por dividi-lo em subprogramas, cada um com suas diretrizes e objetivos claros, que
serão descritos abaixo.
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2.3.6.1 Subprograma de Gerência Ambiental
O Programa de Gerência Ambiental visa estabelecer uma série de medidas e de ações que
demandam um controle logístico e cronológico na preparação, execução e na conclusão de
cada programa ambiental.
O Gerente ambiental é responsável por estabelecer as estratégias de execução dos programas
ambientais, definindo e dando suporte à equipe indicada para executá-lo. Além disso, faz a
interface com os órgãos ambientais e estabelecimentos públicos e privados que se fizerem
necessários, incluindo Prefeituras, que envolvam as atividades relacionadas à execução dos
programas ambientais constantes deste PBA.
A adoção, por parte do empreendedor, de um sistema de gerenciamento ambiental, garantirá a
execução, em tempo hábil e de forma ambientalmente correta dos programas ambientais
propostos, atingindo os objetivos estabelecidos em cada programa.
Para tanto, o gerente ambiental deverá atuar frente ao conjunto de ações especificadas em
cada um dos programas apresentados no PBA, bem como a Legislação Ambiental Municipal,
Estadual e Federal vigente e demais quesitos ambientais intrínsecos ao empreendimento e aos
impactos a ele relacionados.
Dessa forma, será possível determinar quais ações ambientais tenham que ser revistas durante
sua execução e quais as diretrizes a serem tomadas para o cumprimento das metodologias
estabelecidas.

 Objetivo Geral
Gerenciar o planejamento e execução de todos os programas ambientais constantes no PBA,
acompanhando e dando suporte nas atividades de campo e de escritório, de modo a corroborar
na execução dos programas ambientais.

 Objetivos Específicos


Coordenar e acompanhar a execução dos programas ambientais;



Manter contato com órgãos públicos e privados que se fizerem necessários;



Realizar reuniões com o setor de construção civil, ajustando o cronograma de
construção ao de execução dos projetos ambientais.
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 Desenvolvimento do Programa
Ao Subprograma de Gerência Ambiental cabe a coordenação e o acompanhamento da
execução dos programas ambientais, norteando as ações de maneira a efetivar a redução, a
compensação e o controle dos impactos gerados pela implantação do empreendimento.
Para tal, será necessário o cumprimento das atividades descritas nos objetivos com a
finalidade de produção de relatórios periódicos, abrangendo as atividades dos projetos e
programas ambientais. O desenvolvimento do programa ocorrerá através de procedimentos de
planejamento e controle da implantação do PBA. Entre as atividades de planejamento,
incluem-se:


Sempre que necessário, realizar reuniões com os agentes envolvidos para discutir o
desenvolvimento dos programas/projetos ambientais;



Desenvolver cronograma de todas as atividades dos programas/projetos ambientais do
PBA, buscando organizar as interfaces entre eles;



Revisar e adequar, quando necessário, as atividades propostas nos programas/projetos
do PBA, bem como o atendimento às condicionantes ambientais. Devem-se levar em
consideração as mudanças na realidade local, observadas desde a concessão da licença
até o início das obras civis;



Elaborar a documentação técnica e jurídica pertinente para o requerimento da Licença
de Operação, LO, junto ao órgão ambiental. Abrange a compilação dos dados e
informações geradas ao longo da construção, integrando-os dentro do escopo de cada
programa/projeto ambiental.

Entre as atividades de controle, incluem-se:


Realizar mensalmente reunião de coordenação nos canteiros de obras, abordando os
programas/projetos ambientais, com participação do gerente ambiental, do
empreendedor e da construtora;



Atualizar mensalmente o cronograma de todas as atividades dos programas/projetos
ambientais do PBA, adequando as atividades às demandas que surgirem;



Organizar o desenvolvimento das atividades na implementação dos
programas/projetos, avaliando e monitorando os resultados observados. Sempre que
necessário, será comunicado aos responsáveis as alterações identificadas pelos
programas/projetos, recomendando-se ações preventivas e corretivas;



Elaborar relatórios de atividades para o órgão ambiental;



Acompanhar o processo de análise da Licença de Operação (LO), elaborando os
esclarecimentos e complementações, solicitados pelo órgão ambiental.
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No período de implantação da PCH Bom Jesus deverá ser realizado o acompanhamento e/ou
monitoramento das obras civis a serem executadas no local, visando à execução de medidas
mitigadoras de eventuais impactos ambientais. Assim, deverão ser executadas as seguintes
ações:
 Estabelecer vistoria e manutenção periódicas do sistema de drenagem pluvial;
 Vistoriar os locais passíveis de ocorrerem processos erosivos, principalmente durante
a estação chuvosa. Constatado o surgimento de sulcos e/ou ravinas, imediatamente
providências deverão ser tomadas no sentido de restaurar o equilíbrio e impedir o
avanço de processos erosivos;
 Inspecionar a execução do sistema viário, principalmente após cada evento chuvoso,
promovendo a recuperação, limpeza e desobstrução e observando eventuais falhas que
mereçam reparos;
 Dispor em lugar separado das áreas de bota-fora, o material de raspagem
correspondente à camada superior do solo, para posterior aproveitamento nas
atividades de recuperação de áreas degradadas;
No que tange à concentração de partículas em suspensão (poeira fugitiva) na atmosfera, será
responsabilidade do Gestor Ambiental a elaboração de estudos que visem a emissão de
outorga para captação de água do rio Itabapoana para ser usada na umidificação das estradas
de acesso ao empreendimento, atenuando os efeitos do aumento de tráfego para as populações
da Área de Influência Direta, no que diz respeito ao aumento da poeira. Além disso, deverá
ser feita a cobertura do material transportado pelos caminhões.
Para a proteção dos trabalhadores envolvidos diretamente nessas operações, sugere-se que os
veículos (máquinas e caminhões) sejam dotados de cabines à prova de poeiras (ventilação
interna), além do indispensável uso de EPIs para os operários e funcionários, como máscaras
respiradoras e demais equipamentos: protetores auriculares, óculos de proteção, botas
adequadas e capacetes.
Quanto à emissão de gases gerados na queima de combustíveis fósseis advindos dos veículos
automotores, os veículos e equipamentos deverão ser vistoriados e regulados de acordo com
as especificações do fabricante, no sentido de minimizar ao máximo as emissões e lançamento
de materiais, partículas e gases poluentes.

 Orientação às Empreiteiras
Também será atribuição do Gestor Ambiental proceder com a orientação à (s) empreiteira (s)
contratadas para a execução das obras, no que diz respeito às práticas ambientais, de
segurança e saúde, estabelecidas pelo empreendedor e firmadas com as empreiteiras e suas
subcontratadas, no ato da assinatura dos contratos.
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As normas ambientais e procedimentos operacionais de segurança e saúde do trabalhador
deverão ser destacados pelo Gestor Ambiental com a formatação de um “Manual de
Procedimento Ambiental”.
As empreiteiras são os sujeitos diretos das ações geradoras de maior impacto do
empreendimento, por serem as executoras das obras. Assim, à medida em que é oficialmente
regulamentada a responsabilidade por consequências de seus atos, torna-se mais direta a
necessidade legal de tomada de ações, que tenham por objetivo, a minimização dos impactos
gerados.
Dessa forma, o empreendedor, através do Gestor Ambiental, deve orientar e firmar contrato
com as empreiteiras enfatizando a responsabilidade delas quanto à adoção de medidas
preventivas que contribuam para reduzir ao mínimo ou evitar danos ambientais
desnecessários, bem como o uso permanente de EPI’s (equipamentos de proteção individual).
Para tanto, deverão ser criadas normas que propiciem a constituição de cláusulas em contratos
a serem firmados com as empresas prestadoras de serviços, bem como procedimentos a
constarem no “Manual de Procedimento Ambiental” para a efetivação de compromissos
técnicos de conservação do meio ambiente, segurança e saúde do trabalhador. No Manual
deverão constar ações como:


Cada empregado da contratada e de seus subcontratados é responsável por trabalhar de
uma forma que preserve a saúde das pessoas e os recursos ambientais;



A contratada deverá integrar a gestão da obra a Política Ambiental e o gerenciamento
ambiental do PBA (Plano Básico Ambiental) e do LAIA (Levantamento Aspectos e
Impactos Ambientais), assumindo o compromisso de melhoria contínua em todos os
aspectos do desempenho ambiental de suas instalações, atividades e operações;



A contratada e seus subcontratados deverão tomar ações corretivas ou de
recomposição ambiental após o término dos serviços de cada frente de trabalho, com
vistas à recomposição física e biótica das áreas que tenham sido afetadas;



A contratada deverá, em seus programas de admissão e treinamento, incluir os
aspectos ambientais, gerais e específicos, de cada função, bem como a Política
Ambiental da contratante;



Todos os incidentes, acidentes e eventos de caráter ambiental, deverão ser reportados
prontamente à contratante, através de seus representantes indicados;



A contratada deverá proceder à prevenção de incidentes com possíveis consequências
de caráter ambiental, através da instalação de estruturas de contenção.
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2.3.6.2 Subprograma de Saneamento do Canteiro de Obras
O empreendimento concentrará, em sua Fase de Implantação, um contingente total de
aproximadamente 100 operários, que irá variar durante as etapas de construção, podendo
chegar a 200 funcionários no pico da obra.
Neste período, serão gerados efluentes líquidos e sólidos decorrentes dos banheiros, operação
do refeitório, escritórios, canteiro de obra, etc. Tais resíduos deverão ser devidamente tratados
com armazenamento, quando for o caso, e destinação final adequada, conforme definido
abaixo.

 Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos e oleosos
O Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos e oleosos estabelece os meios de
monitoramento do lançamento e qualidade do efluente líquido e oleoso gerado a partir das
etapas de implantação e operação da PCH Bom Jesus.
Os melhores procedimentos em termos de desempenho ambiental das atividades de obras
civis a serem realizadas na etapa de instalação do empreendimento envolvem a prevenção, ou
no mínimo a minimização dos impactos dessas operações sobre o meio ambiente, mediante o
planejamento baseado na compreensão clara de todo o sistema.
O empreendimento concentrará, durante o pico das obras, um contingente total de,
aproximadamente, 200 operários. Neste período, serão gerados efluentes líquidos decorrentes
da higiene dos operários, que deverão ser devidamente conduzidos ao sistema de tratamento
de esgotos, composto por biorreator, biofiltro e caixa de cloro, com capacidade para atender a
demanda de funcionários da obra.
Sempre que necessário, o lodo gerado no sistema fossa-filtro será recolhido por empresa
especializada, que fará sua disposição final adequada, atividade que deverá ser devidamente
comprovada ao Órgão Ambiental. Para a fase de operação o sistema poderá ser substituído
por um de dimensões menores, atendendo a demandas de funcionários responsáveis pela
manutenção de equipamentos e operação da PCH.
Haverá no empreendimento locais para armazenamento de óleos e outros produtos perigosos
que deverão estar dotados de Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO). Seu funcionamento
ocorre por diferença de densidade, separação por gravidade, constando de um separador das
frações aquosas, oleosas e das partículas sólidas encharcadas de óleo, que formam uma borra
oleosa. Os processos a serem utilizados são de flotação das partículas oleosas e de
sedimentação para a remoção das partículas sólidas. O separador de água e óleo em nível
primário faz a remoção de glóbulos maiores que 150 micras (0,015cm) em diâmetro, que
representando a fração correspondente ao óleo livre que se acumula na superfície da lâmina
líquida, por possuir gravidade específica menor que a da água. Já os sólidos encharcados com
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óleo, sedimentam no fundo do separador. O óleo retido no separador será removido e
armazenado em tambores específicos, tamponados e devidamente guardados em local seguro
para uma destinação correta.

Objetivos
 Atender aos requisitos legais no que tange à qualidade do efluente gerado e tratado
dentro da PCH Bom Jesus;
 Verificação da eficiência do tratamento e, se necessário, a adoção de medidas
mitigadoras de forma a atender aos requisitos legais de qualidade dos efluentes;
 Monitorar o sistema de tratamento de efluente sanitário, nos pontos anterior e posterior
ao tratamento (efluente bruto e tratado);
 Estabelecer, se necessário, medidas corretivas caso seja constatada a não eficiência do
tratamento dos efluentes.

Metodologia
Para o monitoramento do efluente sanitário e oleoso deverá ser realizado, trimestralmente
durante a fase de instalação do empreendimento e semestralmente durante a fase de operação,
as análises físico-quimicas do efluente, nos pontos de entrada e saída do mesmo (efluente
bruto e tratado), a fim de se estabelecer a eficiência do tratamento. A limpeza da fossa e da
caixa SAO deverá ser feita a cada 12 meses, sendo os resíduos destinado de forma correta.

Definição dos Parâmetros a Serem Avaliados
Os parâmetros a serem avaliados em cada ponto de amostragem são definidos tendo como
base o tipo de tratamento.
Nos dois pontos de monitoramento do efluente sanitário, devem ser avaliados os seguintes
parâmetros:
 pH;
 DBO5
 DQO;
 Sólidos sedimentáveis;
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 Sólidos suspensos;
 Óleos e graxas;
 Substâncias tensoativas reativas ao azul de metileno
Nos dois pontos de monitoramento da Caixa SAO, devem ser avaliados os seguintes
parâmetros:
 pH;
 DQO;
 Sólidos sedimentáveis;
 Sólidos suspensos;
 Óleos e graxas;
 Agentes tensoativos

Procedimento nas coletas e processamento das amostras
Os resultados dos parâmetros das campanhas de amostragem serão avaliados em termos de
seus valores absolutos, tomando como referências de análises e amostragens as normas e
métodos estabelecidos pelo Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater,
em sua 23ª edição, 2017 e na NBR 9898, que dispõe sobre a preservação e técnicas de
amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores.

Acompanhamento dos Monitoramentos - Relatórios
Durante a fase de implantação deverão ser enviados relatórios semestrais, que deverão ser
elaborados consolidando com os resultados obtidos durante os monitoramentos trimestrais,
contendo os certificados das análises, emitidos pelo laboratório, assim como as medidas de
controle para manutenção da qualidade do efluente. Durante a fase de operação os relatórios
deverão ser enviados anualmente, contendo os dados consolidados dos monitoramentos
semestrais.
Os relatórios deverão conter os resultados dos estudos realizados dos parâmetros físicoquímicos, caracterizando a qualidade do efluente, observando o atendimento à legislação
ambiental vigente.
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 Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
O presente Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos contempla as etapas de
implantação e operação do empreendimento.
A geração de resíduos sólidos nos processos da PCH Bom Jesus se dará, principalmente, na
fase de implantação através da utilização de matérias primas e insumos peculiares da
construção civil, bem como a geração de resíduo pelos funcionários da obra. Durante a fase de
operação a geração de resíduos se dará, principalmente, nas etapas de manutenções
preventivas e corretivas das máquinas e equipamentos que compõem a planta da PCH, e
adicionalmente, a geração de resíduos nos escritórios e banheiros.
Para a coleta destes resíduos, serão instalados postos de coleta dos resíduos, compostos por
tambores metálicos ou bombonas plásticas, devidamente identificados em cores padrões.
Deverá ser criado no Canteiro de Obras, um depósito de armazenamento temporário de
resíduos Classe I e Classe II, para posterior descarte final. Tal depósito deverá ser projetado
de forma a atender as normas cabíveis de qualidade e segurança em sua infraestrutura,
seguindo as normas técnicas pertinentes, cobertos, dotados de bacia de contenção, canaletas e
piso impermeável.

Objetivo Geral


Estabelecer os métodos de controle e geração de resíduos de forma a garantir que os
mesmos sejam acondicionados, armazenados e descartados corretamente, sem prejuízo
para o meio ambiente;



Garantir que todas as unidades de apoio que são inerentes ao empreendimento sejam
atendidas pelo Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Objetivos Específicos
 Garantir o desenvolvimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos dentro da
unidade do empreendimento;
 Evitar o desperdício de matérias primas e insumos, de forma a minimizar a geração de
resíduos;
 Monitorar os processos de acondicionamento, armazenamento e destinação final dos
resíduos sólidos de maneira ambientalmente correta;
 Atender às exigências legais cabíveis no que tange a geração e destinação de resíduos
sólidos.
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Metodologia
O Gerenciamento dos resíduos inclui:


Identificar e quantificar os pontos de geração de resíduos sólidos;



Quantidade mensal gerada de resíduos sólidos, em cada ponto;



Indicar a forma de acondicionamento dos resíduos;



Frequência de geração dos resíduos;



Indicar a destinação dos resíduos gerados;



O local de armazenamento dos resíduos deverá ser descrito, identificado e localizado
através de suas coordenadas geográficas.

Descrever as técnicas e procedimentos a serem adotados em cada fase do manuseio dos
resíduos, relacionados à: segregação, coleta, classificação, acondicionamento,
armazenamento, transporte, reutilização, tratamento e disposição final.
Acondicionamento: especificar por tipo ou grupo de resíduos, os tipos de recipientes
utilizados, indicando a capacidade, além de estabelecer procedimentos para o correto
fechamento e manuseio dos recipientes;
Coleta/transporte interno dos resíduos: descrever os procedimentos de coleta e transporte
interno, informando se será manual ou mecânica; informar as especificações dos
equipamentos utilizados, descrevendo as medidas a serem adotadas em caso de rompimento
de recipientes, derramamento ou ocorrência de outras situações indesejáveis;
Estocagem temporária: descrever área de armazenamento dos resíduos, informando sobre a
impermeabilização do piso, cobertura e ventilação, drenagem de águas pluviais, bacia de
contenção, isolamento e sinalização, controle e operação;
Coleta e transporte externo: especificar, por grupo de resíduos, a frequência, horário e tipo de
veículo transportador; indicar a empresa responsável pela coleta externa, fornecendo nome,
endereço, telefone e os dados do responsável técnico.
Tratamento: descrever o princípio tecnológico de tratamento para cada tipo de resíduo a ser
tratado, especificando tipo, quantidade e características dos resíduos gerados pela operação do
equipamento de tratamento.

Ações propostas para o gerenciamento de resíduos
O sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos tem por objetivo:
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Quantificar todos os resíduos gerados;



Classificar todos os resíduos gerados, segundo a Norma ABNT 10004;



Enviar os resíduos passíveis de reciclagem para os destinos adequados;



Encaminhar os resíduos não recicláveis para disposição final no aterro industrial;



Elaborar mapa com dados e informações referentes à movimentação de cada resíduo, por
classe, utilizando-se da ficha de movimentação de resíduos.

Princípios que orientam a Política Nacional de Resíduos Sólidos
De acordo com a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, são princípios da Política Nacional de
Resíduos Sólidos:
 A prevenção e a precaução;
 O poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
 A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental,
social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
 O desenvolvimento sustentável;
 A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos,
de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam
qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a
um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta;
 A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais
segmentos da sociedade;
 A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
 O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de
valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;
 O respeito às diversidades locais e regionais;
 O direito da sociedade à informação e ao controle social;
 A razoabilidade e a proporcionalidade.
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Objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos
 Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
 Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
 Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
 Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de
minimizar impactos ambientais;
 Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
 Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e
insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;
 Gestão integrada de resíduos sólidos;
 Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial,
com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;
 Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
 Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos
gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados,
como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº
11.445, de 2007;
 Prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
a) Produtos reciclados e recicláveis;
b) Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo
social e ambientalmente sustentáveis
 Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
 Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
 Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para
a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos
a recuperação e o aproveitamento energético;
 Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável
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Obrigações do Gerador
Compete aos geradores de resíduos das atividades industriais a responsabilidade pelo seu
gerenciamento, desde a sua geração até a destinação final, incluindo:
 A separação e a coleta interna de resíduos de acordo com suas classes e características
(coleta seletiva);
 O acondicionamento, a identificação e o transporte interno, quando for o caso;
 A manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem;
 O transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos, na forma exigida pela
legislação pertinente.

Proibições
São proibidas as seguintes formas de destinação dos resíduos sólidos:
 Lançamento “in natura” a céu aberto, sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais;
 Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não licenciados para
esta finalidade, salvo em caso de decretação de emergência sanitária e desde que
autorizada pelo órgão competente;
 Lançamento ou disposição em lagoa, curso d’agua, área de várzea, cavidade subterrânea ou
dolina, terreno baldio, poço, cacimba, rede de drenagem de águas pluviais, galeria de
esgoto, duto condutor de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonados, em área sujeita
a inundação e em área de proteção ambiental integral.
O Programa de Gerenciamento de Resíduos será implantado em consonância com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, de forma a atender as atividades
diárias do empreendimento, sendo assim contará com frentes de atuação específica de acordo
com as áreas de apoio e suas respectivas particularidades no que tange a geração de resíduos
sólidos.
Durante a implantação da PCH Bom Jesus serão gerados resíduos sólidos, principalmente de
construção civil. Aqueles que não puderem ser reutilizados deverão ser armazenados de forma
correta e destinados a empresas capacitadas para recebê-los.
Com relação aos resíduos recicláveis, a adequada administração da coleta e destinação final
poderá mitigar ou bloquear a ocorrência deste impacto. Trata-se de um impacto permanente
que terá duração desde a implantação até a operação do empreendimento, que apresenta alta
importância e média magnitude.
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A empresa contará com programa de coleta seletiva de resíduos sólidos, com destaque para
aqueles oriundos do escritório e refeitório. A empresa armazenará as sucatas de ferro velho
em um local previamente definido abrigado do tempo para evitar acumulação de água e será
vendido (para receptores, cadastrados junto ao IBAMA) quando atingir um volume
considerável.
Os materiais recicláveis serão doados para associações de catadores do município,
cadastrados junto ao IBAMA, gerando renda para dezenas de famílias que dependem do
material para garantir seu sustento.
Os resíduos perigosos (Classe I) deverão ser gerados tanto na fase de instalação quanto na
fase de operação e serão caracterizados por materiais contaminados com óleos e graxas e
embalagens vazias contaminadas, além de EPIs.
Os resíduos sólidos de geração determinada, que não possuam características de toxidade,
patogenicidade, reatividade, corrosividade, inflamabilidade e explosividade poderão ser
equiparados aos resíduos sólidos domiciliares e destinados a aterros sanitários licenciados.
Será designada uma pessoa que ficará responsável pelo acompanhamento da geração e
movimentação dos resíduos sólidos gerados no empreendimento. O responsável técnico estará
apto a proceder à identificação, ao acondicionamento e complementação mensal da planilha
de geração e disposição dos resíduos sólidos, abaixo.
Tabela 3: Planilha de controle de geração e disposição final dos resíduos sólidos
Denominação

Resíduo
Origem Classe
NBR
10.004
(*)

Transportador
Taxa de Razão Endereço
geração social completo
kg/mês

Disposição final
Forma Empresa responsável
(*)
Razão
Endereço
social
completo

(*) Conforme NBR 10.004 ou a que sucedê-la.
(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial
1- Reutilização; 2 – Reciclagem; 3 - Aterro sanitário; 4 - Aterro industrial; 5 – Incineração; 6 Co-processamento; 7 - Aplicação no solo; 8 - Estocagem temporária (informar quantidade
estocada); 9 - Outras (especificar)
Os funcionários da obra serão responsáveis pela disposição dos resíduos nos recipientes
adequados. Para isto, será realizado um treinamento prévio com todos os usuários.
Para o treinamento deverão ser transmitidas as seguintes definições e ações a serem
realizadas:
Acondicionamento: especificar por tipo ou grupo de resíduos, os tipos de recipientes
utilizados, indicando a capacidade, além de estabelecer procedimentos para o correto
fechamento e manuseio dos recipientes.
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Obs.
(**)

Transporte interno dos resíduos: descrever os procedimentos de coleta e transporte interno,
informando se será manual ou mecânica; informar as especificações dos equipamentos
utilizados, descrevendo as medidas a serem adotadas em caso de rompimento de recipientes,
derrame ou ocorrência de outras situações indesejáveis.
Estocagem temporária: descrever a área de armazenamento dos resíduos, informando sobre a
impermeabilização do piso, cobertura e ventilação, drenagem de águas pluviais, bacia de
contenção, isolamento e sinalização, controle e operação.
Tratamento: descrever o princípio tecnológico de tratamento para cada tipo de resíduo a ser
tratado, especificando tipo, quantidade e características dos resíduos gerados pela operação do
equipamento de tratamento.
Destinação: descrever a melhor forma para a destinação adequada de cada tipo de resíduo,
contaminado ou não, de forma a não prejudicar o meio ambiente e a saúde das pessoas.
Setor: descrever a qual setor dos processos industriais os resíduos se originam.
Classe: descrever a qual classe cada resíduo de enquadra para facilitar a segregação e a
destinação adequada dos mesmos.
Destinação final: é o encaminhamento dos resíduos sólidos, para que sejam submetidos ao
processo adequado, seja ele a reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem,
a geração de energia, o tratamento ou a disposição final, de acordo com a natureza e as
características dos resíduos e de forma compatível com a saúde pública e a proteção ao meio
ambiente.
Disposição: é a disposição dos resíduos sólidos em local adequado, de acordo com critérios
técnicos aprovados no processo de licenciamento ambiental pelo órgão competente.
Manejo adequado dos resíduos sólidos: é a forma de operacionalização dos resíduos sólidos
gerados no empreendimento, compreendendo as etapas de redução, segregação, coleta,
manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento, transbordo, triagem, tratamento,
comercialização e destinação final adequada dos resíduos.
Reaproveitamento: é o processo de utilização dos resíduos sólidos para outras finalidades,
sem sua transformação biológica, física ou química.
Reutilização: o processo de utilização dos resíduos sólidos para a mesma finalidade, sem sua
transformação biológica, física ou química.
Reciclagem: é o processo de transformação de resíduos sólidos, que pode envolver a alteração
das propriedades físicas ou químicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados a
processos produtivos.
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Rejeitos: os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as possibilidades de tratamento e
recuperação por processos tecnológicos viáveis econômica e ambientalmente, destinem-se a
disposição final ambientalmente adequada.
As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e documentadas pelo
empreendedor. Fica proibida a destinação dos resíduos Classe I, considerados como Resíduos
Perigosos segundo a NBR 10.004/04, em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o
empreendedor cumprir as diretrizes fixadas pela legislação vigente.
Comprovar a destinação adequada dos resíduos sólidos de construção civil que deverão ser
gerenciados em conformidade com as Resoluções CONAMA n. º 307/2002 e 348/2004.
As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando as doações de
resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para fins de fiscalização, deverão
ser mantidos disponíveis pelo empreendedor.

Área de Armazenamento de Resíduos
Deverá ser construído local específico para armazenamento temporário de resíduos, que tenha
como objetivo a destinação final adequada.
A Figura 4 (imagem meramente ilustrativa) apresenta um esquema de projeto de área de
armazenamento de resíduos, segregado de acordo com a tipologia do resíduo gerado. O local
deve ser coberto, com ventilação natural, composto por piso impermeável, canaletas de
destinação e bacia de contenção, para os casos de resíduos perigosos. O dimensionamento
deve ser tal que nenhum resíduo fique sobreposto ou mal acomodado dentro das baias.
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Figura 4: Esquema de um projeto de armazenamento de resíduos sólidos
Adaptado de Norma de Armazenamento Externo de Resíduos Sólidos

Linhas de Ação
O Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos atuará concomitantemente ao Programa de
Educação Ambiental. Lixeiras deverão ser dispostas de acordo com os resíduos produzidos
nas instalações, respeitando a necessidade de separação quanto às características dos mesmos.
Assim, é de extrema importância que os funcionários tenham conhecimento básico quanto à
coleta seletiva de resíduos, que será assunto tratado durante o Programa de Educação
Ambiental.
Propõe-se definir estratégias educacionais voltadas à conscientização quanto à utilização de
materiais, bem como o descarte e métodos de trabalho ambientalmente corretos, de acordo
com as seguintes diretrizes: Coleta Seletiva; Produção Mais Limpa (P+L); Programa 5 S;

Acompanhamento dos Monitoramentos - Relatórios
Durante a fase de implantação deverão ser enviados relatórios semestrais contendo as
planilhas mensais de geração e destinação dos resíduos sólidos, com as respectivas licenças
ambientais, de transporte e Cadastro Técnico Federal das empresas aptas a tratar os resíduos.
Durante a fase de operação os relatórios deverão ser enviados da mesma forma, porém, com
periodicidade anual.
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2.3.6.3 Subprograma de Segurança e Alerta
A instalação da PCH Bom Jesus implicará em alterações ambientais no local onde ela será
inserida, devido, principalmente, à fase de construção do empreendimento. Nesse sentido,
ocorrem diversos efeitos relacionados à segurança pública, sendo fundamental que as
informações referentes ao empreendimento sejam repassadas à população da Área de
Influência e aos trabalhadores do canteiro de obras, para que esta possa se readaptar às novas
condições. As ações que serão tomadas no decorrer deste programa terão característica de
informação e alerta.

 Objetivo Geral
O Programa de Segurança e Alerta tem como objetivo principal prevenir a ocorrência de
acidentes envolvendo a população da Área de Influência e os trabalhadores tanto no período
de instalação como na operação do empreendimento.

 Objetivos Específicos
 Divulgar as medidas de segurança que deverão ser tomadas pela população da Área de
Influência e pelos operários da obra, durante as fases de instalação do empreendimento
e posteriormente durante o funcionamento;
 Sinalizar as áreas que envolvam risco de acidentes;
 Preservar o meio ambiente;

 Público Alvo
Foi identificado o seguinte público alvo para a PCH Bom Jesus:
 Trabalhadores envolvidos nas obras do empreendimento;
 Moradores do entorno imediato do empreendimento e do entorno das estradas de
acesso;
 Poder Público dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte;
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 Ações Previstas
Para execução do Programa de Segurança e Alerta, estão previstas as seguintes ações:
 Sinalizar os acessos ao Canteiro de obras, indicando limites de velocidades, curvas
mais acentuadas, possibilidade de encontro com animais silvestres, presença de
redutores de velocidade, entre outras informações que se tornarem necessárias;
 Divulgar informações relativas aos riscos à segurança pessoal, principalmente
relacionados à fase de construção do empreendimento;
 Placas de advertência quanto ao limite de velocidade permitida;
 Placas indicando curvas mais acentuadas;
 Placas indicando a presença de redutores de velocidade;
 Placas indicando a localização do empreendimento;
 Placas indicando a presença de pessoas;
 Placas educativas de respeito aos demais usuários das estradas.
O Programa de Segurança e Alerta foi desenvolvido para ser realizado de maneira pontual, de
modo a atuar na prevenção de acidentes com o público-alvo identificado.
Ainda, sob os aspectos de segurança, deverão ser observados, entre outros, os seguintes itens:


Todos os trabalhadores usarão obrigatoriamente botas e capacetes de segurança;



Quando do manuseio de equipamentos pesados e produtos perigosos, usarão luvas
protetoras;



Será proporcionado treinamento adequado aos trabalhadores a fim de que possam
exercer suas funções com maior segurança e produtividade;

O empreendedor deve colocar placas educativas com orientações ambientais e/ou de
segurança, que devem ser distribuídas estrategicamente nas frentes de obra, contemplando-se
dizeres como, por exemplo:
 “Não Ultrapasse – Área de Preservação Permanente”;
 “Não faça fogueira”;
 “Proibido caça e pesca”;
 “Proibido jogar lixo e entulho”.

Página 57 de 267

 Sinalização
Deverá ser adotada a sistemática de sinalização NR-26, ou seja:
1) Perigo de incêndio e explosão: em áreas próximas a estoque de combustíveis, áreas
com energia elétrica e comando e controle;
2) Placas de indicação dos EPI’s por área (desenhos): áreas de produção e áreas de
circulação e almoxarifado;
3) Placas de indicação de extintores: nos locais de instalação dos mesmos;
4) Placas de contagem de dias sem acidentes: a empresa adotará o tamanho da placa
usual;
5) Entrada proibida sem o uso de EPI;
6) Não fume: áreas próximas a combustíveis;
7) Rótulos discriminadores de produtos químicos: almoxarifado;
8) Velocidade máxima permitida nas áreas de circulação interna de maquinas e
veículos e nas estradas de acesso;
9) Placas de direção: indicação e sentido de direção (veículos e máquinas) dentro da
área do empreendimento, conforme Código Nacional de Transito.

 Periodicidade
O Programa de Segurança e Alerta deverá ser realizado durante a fase de instalação da PCH
Bom Jesus.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Serão desenvolvidos relatórios semestrais simplificados, registrando todas as ações tomadas
para prevenir acidentes, conforme ações acima descritas, anexando cópias de folhetos
explicativos, dos ofícios encaminhados aos públicos-alvo, fotografias das ações
desenvolvidas, além de outras evidências que se tornarem necessárias.
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2.3.6.4 Subprograma de Monitoramento de Ruídos e Vibrações
O Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações estabelece medidas preventivas,
corretivas e de acompanhamento ambiental relacionadas a situações de poluição sonora e
vibração decorrentes dos processos de instalação deste empreendimento, as quais podem vir a
provocar uma elevação dos níveis de vibração e pressão acústica na área diretamente afetada e
de entorno do projeto. O programa aborda, também, medidas de mitigação de impacto
decorrentes da movimentação de máquinas pesadas e caminhões, visando a manutenção dos
níveis de pressão acústica e de vibrações da área de entorno do empreendimento dentro de
limites aceitáveis e legais.
Este Programa tem como justificativa a necessidade de garantir que os níveis de pressão
acústica e de vibrações oriundos das atividades relacionadas à implantação e operação do
empreendimento atendam às normas e padrões estabelecidos, gerando o menor impacto sobre
o entorno, bem como em seu próprio ambiente. Em relação à elevação do nível de vibrações,
esta deve ser acompanhada, principalmente, visando a preservação das estruturas físicas das
residências instaladas no entorno da estrada de acesso ao empreendimento.

 Ruído - Conceitos
O som é parte tão comum da vida diária que, raramente, nós apreciamos todos os seus usos.
Como exemplo, nos permite a comunicação através da fala, nos alerta ou previne em muitas
circunstâncias e até nos possibilita fazer avaliações de qualidade e diagnósticos. Contudo,
com muita frequência na sociedade moderna, o som nos incomoda. Dessa forma o som
desagradável ou indesejável é chamado de ruído. Os ruídos podem ser classificados segundo
três distâncias de apreensão:
 Ruído na fonte: o ruído de cada equipamento ou operação é considerado
separadamente e supostamente localizado em campo livre, isto é, sem a presença de
qualquer obstáculo na proximidade. Nesta distância, menor que algumas dezenas de
metros, são identificadas as características sonoras intrínsecas dos equipamentos,
independentemente dos efeitos de vizinhança.
 Ruído em campo próximo: cada equipamento ou material é localizado dentro de um
ambiente próximo, que pode modificar as suas características acústicas. Em relação a
um campo livre, este nível sonoro pode ser aumentado pela presença de paredes
refletoras próximas ao equipamento ou, ao contrário, atenuada pela presença de
obstáculos naturais ou artificiais entre a fonte e o receptor.
 Ruído em campo distante: se nos dois primeiros níveis de apreensão, as
características acústicas são essencialmente ligadas aos equipamentos, operações e a
própria organização do espaço das instalações, o ruído em campo distante é
dependente de outros fatores suplementares. Estes fatores são principalmente os
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fenômenos meteorológicos e, em particular, a direção e a velocidade do vento, a
variação vertical da temperatura, a absorção do ruído pelo solo/vegetação e a
topografia do terreno.
A redução do nível de ruído na fonte e em campo próximo visa atender, preliminarmente, o
conforto acústico dos empregados da empresa sob o ponto de vista da segurança do trabalho.
Consequentemente, tal ação irá refletir no nível de ruído ambiental (em campo distante).
 Vibrações - Conceitos
A seguir são apresentados alguns conceitos referentes à temática de vibrações.
 Pressão acústica: é aquela provocada por uma onda de choque aérea com
componentes na faixa audível (20 Hz a 20 000 Hz) e não audível, com duração menor
do que um segundo.
 Área de operação: área compreendida pela união da área de licenciamento ambiental
mais a área de propriedade da empresa.
 Pico da componente de velocidade de vibração de partícula: máximo valor de
qualquer uma das três componentes ortogonais de velocidade de vibração de partícula,
medido durante um dado intervalo de tempo.
Enquanto uma perturbação ocasionada por uma fonte de vibrações se propaga a partir desta
com uma dada velocidade de onda, as partículas do terreno oscilam com uma velocidade
variável. A uma dada localização ao longo do percurso de propagação, o movimento pode ser
definido em termos de três componentes mutuamente perpendiculares (geralmente vertical,
transversal e longitudinal ou radial). Para garantir que a velocidade de vibração de partícula
de pico seja medida corretamente, as três componentes devem ser medidas simultaneamente.
 Velocidade de vibração de partícula de pico: máximo valor instantâneo da
velocidade de uma partícula em um ponto durante um determinado intervalo de tempo,
considerado como sendo o maior valor dentre os valores de pico das componentes de
velocidade de vibração de partícula para o mesmo intervalo de tempo.
 Velocidade de vibração de partícula resultante de pico (VR): máximo valor obtido
pela soma vetorial das três componentes ortogonais simultâneas de velocidade de
vibração de partícula, considerado ao longo de um determinado intervalo de tempo.
 Objetivo Geral
O objetivo geral deste Programa é garantir que os níveis de pressão acústica e de vibrações
oriundos das atividades relacionadas à implantação do empreendimento atendam às normas e
padrões estabelecidos, gerando o menor impacto sobre a vizinhança do empreendimento.
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 Objetivos Específicos
 Adotar medidas de controle ambiental visando o acompanhamento de parâmetros
indicadores de vibrações e da manutenção da qualidade do ruído de fundo nas áreas
afetadas pela implantação, incluindo suas instalações operacionais;
 Estabelecer diretrizes para medições periódicas e sistemáticas para acompanhamento
dos níveis de ruído na área de entorno do empreendimento e de vibrações nas
proximidades das áreas afetadas;
 Assegurar que todos os procedimentos de obras civis sejam realizados conforme as
normativas pertinentes;
 Assegurar a adequada especificação técnica e a manutenção preventiva e corretiva de
máquinas, veículos e equipamentos geradores de ruído;
 Assegurar a adoção dos sistemas de controle ambiental e medidas preventivas de
geração de ruído para equipamentos e/ou atividades específicas.

 Fontes de Geração de Ruído e Vibrações na Etapa de Implantação do
Empreendimento
Durante a fase de implantação do empreendimento, as obras civis de construção da barragem
e da casa de força, abertura de acessos, supressão de vegetação, montagem do canteiro de
obras, do bota-fora e da área de empréstimo, constituem-se nas principais atividades com
potencial de produção de ruído. Já a geração de vibrações refere-se especificamente ao
deslocamento de máquinas e caminhões pela estrada de acesso ao empreendimento, podendo
causar prejuízos às residências construídas no seu entorno.
Desta forma, estão previstas as seguintes fontes de geração de ruído e vibrações:
 Funcionamento de equipamentos e máquinas operatrizes de médio e grande porte;
 Trânsito de veículos nas estradas de acesso;
 Obras civis em geral;
 Atividade de limpeza e readequação de vias internas;
 Transporte e montagem dos equipamentos que compõem o empreendimento.

 Metodologia
De uma maneira geral, as técnicas de controle dos níveis de ruído podem ser aplicadas nas
fontes, no percurso entre as fontes e o receptor e no receptor. Tais técnicas podem ser
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utilizadas simultaneamente ou de forma isolada e em função das necessidades a serem
atendidas.
O controle a ser realizado na fonte contempla as medidas relacionadas às ações preventivas e
corretivas, visando a minimização da geração de ruídos e vibrações e deve ser o foco principal
do programa. A especificação de equipamentos menos ruidosos, o projeto de sistemas mais
silenciosos, são questões que devem ser tratadas a partir da engenharia, para que todo o
ambiente ocupacional bem como o ambiente externo mantenham condições adequadas de
salubridade e bem-estar coletivo.
Já as vibrações poderão ser controladas, principalmente, pela adequação do plano de fogo
(caso tenham detonações) e cuidados no tráfego de caminhões e máquinas pela estrada de
acesso ao empreendimento, principalmente em locais de aglomeração de residências.
Com a finalidade de evitar que as atividades operacionais reflitam nos receptores indiretos
(entorno do empreendimento), os equipamentos industriais deverão seguir recomendações
descritas nas seguintes resoluções federais, além das condições gerais apresentadas acima e as
especificações e recomendações técnicas dos fabricantes e dos projetos de engenharia:
Resolução CONAMA Nº1, 08 de março de 1990: Emissão de Ruídos: “IV - A emissão de
ruídos produzidos por veículos automotores e os produzidos no interior dos ambientes de
trabalho, obedecerão às normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional e
Trânsito - Contran, e pelo órgão competente do Ministério do Trabalho.”
Resolução do CONAMA nº2, 08 de março de 1990: Institui o Programa Nacional de
Educação e Controle da Poluição Sonora – Silêncio: (Artigo 1º - d) incentivar a fabricação e
uso de máquinas, motores, equipamentos e dispositivos com menor intensidade de ruído
quando de sua utilização na indústria, veículos em geral, construção civil, etc.”
Resolução CONAMA nº1, de 11 de fevereiro de 1993 - Estabelece limites máximos de ruídos
de veículos: “Artigo 1º - Estabelecer, para veículos automotores nacionais e importados,
exceto motocicletas, motonetas, ciclomotores, bicicletas com motor auxiliar e veículos
assemelhados, limites máximos de ruído com os veículos em aceleração e na condição
parado...”.
Resolução CONAMA nº 17, de 13 de dezembro de 1995 - Ratifica limites máximos de ruídos
de veículos: “Artigo 1º - Ratificar os limites máximos de ruído e o cronograma para seu
atendimento determinados”... “Artigo 2º - Todos os veículos que sofrerem modificações ou
complementações em relação ao seu projeto original deverão manter o atendimento às
exigências do CONAMA relativas à emissão de ruído.”
Observa-se que os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) indicados para controle
individual de ruídos serão de uso obrigatório por todos os empregados do empreendimento e
de suas empresas contratadas, nas áreas onde forem recomendados e exigidos.

Página 62 de 267

Monitoramento de ruído
O acompanhamento dos níveis de ruído ambiental, analisados através de monitoramento
periódico na área de entorno do empreendimento, a ser executado por empresa especializada,
será uma maneira de avaliação da eficácia das medidas de controle ambiental estabelecidas
para as fontes de ruído. A seguir são apresentados os pontos sugeridos para o monitoramento,
a frequência das medições, e parâmetros analisados.
A Tabela 4Tabela 6 apresenta a identificação dos pontos de monitoramento de ruído sugeridos
e a etapa em que deverão ser monitorados. Deve ser observado que ao longo do período de
amostragem, estes pontos podem ser deslocados, conforme a necessidade, sendo que novos
pontos podem ainda ser inseridos e/ou excluídos.
Tabela 4: Relação de Pontos de Monitoramento de Ruídos
COORDENADAS
ITEM
IDENTIFICAÇÃO DO PONTO
GEOGRÁFICAS
1
Residência próxima ao barramento
24K 218729 7661381

ETAPA
Implantação

2

Canteiro de obras

24K 218867 7662020

Implantação

3

Residência no bairro Macário

24K 221676 7662005

Implantação

A Tabela 5 apresenta a frequência de medição e parâmetros a serem analisados em dias
típicos de trabalho, podendo ser alteradas conforme a necessidade.
Tabela 5: Parâmetro de Análise e Frequência
Parâmetro
Periodicidade
Leq(A) Diurno
Semestral

Coleta
07:00 às 17:00 horas

Monitoramento de vibrações
Para o estabelecimento do programa de monitoramento de vibrações, é importante considerar
as características próprias das vibrações, ou seja, a sua frequência, a repetitividade e a duração
do fenômeno. Pode-se dizer que uma edificação sofre danos quando os impulsos dinâmicos
provocados pelas vibrações se sobrepõem aos impulsos estáticos, levando a uma superação
das condições de resistência da estrutura edificada.
Os relatórios de medição de pressão acústica devem conter, além do tipo de aparelho, os
valores de frequência e intensidade registrados na medição efetuada. Também devem ser
descritos nesses relatórios os métodos de medição e cálculo.
A medição da velocidade de vibração de partícula de pico permitirá que os riscos de
ocorrência de danos induzidos por vibrações do terreno sejam avaliados levando-se em
consideração a magnitude e a frequência de vibração de partícula.
Quando a medição for executada junto ao limite da área de operação da mina, instalar os
transdutores em pontos onde, presumivelmente, devem ser atingidos os maiores valores de

Página 63 de 267

velocidade de vibração de partícula de pico. Quando a medição for executada em locais onde
existam edificações, instalar os transdutores de modo preferencial no mesmo terreno no qual
as estruturas ou edificações estejam construídas, junto a pilares e cantos de construção. Os
relatórios sismográficos de cada avaliação devem conter, no mínimo:


Data e hora da medição;



Identificação do local de monitoramento;



Os registros sismográficos das intensidades no tempo (onda sísmica);



Os valores de pico da velocidade de vibração de partícula para cada uma das três
componentes (L - longitudinal,T - transversal e V - vertical);



Os valores de pico da aceleração de partícula para cada uma das três componentes
(L,T e V);



Os valores de pico do deslocamento de partícula para cada uma das três componentes
(L,T e V);



Os valores da frequência associada ao pico da velocidade para cada componente triortogonal;

A Tabela 6 apresenta a identificação dos pontos de monitoramento de vibrações sugeridos
para serem monitorados semestralmente. Deve ser observado que ao longo do período de
amostragem, estes pontos podem ser deslocados, conforme a necessidade, sendo que novos
pontos podem ainda ser inseridos e/ou excluídos.
Tabela 6: Relação de Pontos de Monitoramento de Vibrações
COORDENADAS
ITEM
IDENTIFICAÇÃO DO PONTO
GEOGRÁFICAS
1
Residência próxima ao barramento
24K 218729 7661381

ETAPA
Implantação

2

Canteiro de obras

24K 218867 7662020

Implantação

3

Residência no bairro Macário

24K 221676 7662005

Implantação

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações deverá ser realizado semestralmente
durante a fase de instalação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de
qualquer atividade na área.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Serão desenvolvidos relatórios semestrais contendo as análises por ponto e consolidada,
comparando com os valores permitidos pelas legislações, com a indicação de melhorias e
aperfeiçoamentos, caso sejam necessárias.
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2.3.6.5 Subprograma de Priorização da Mão de Obra Local
As obras de implantação da PCH Bom Jesus irão mobilizar um contingente considerável de
trabalhadores. Esta demanda por mão de obra gera, por um período determinado, o
aquecimento do mercado de trabalho na Área de Influência do empreendimento.
A adoção de um Programa de Priorização da Mão de Obra Local visa atender, nas obras de
construção da PCH Bom Jesus, mão de obra disponível nos municípios de Bom Jesus do
Itabapoana e Bom Jesus do Norte, de forma a internalizar os efeitos positivos da geração de
empregos, relacionados ao empreendimento, bem como evitar algumas interferências
negativas, sobretudo com relação aos choques socioculturais entre a população local e a de
outras regiões.
O cronograma de construção da PCH Bom Jesus prevê um prazo de, aproximadamente, 24
meses de obras, desde o início da mobilização da empreiteira, até a desmobilização total do
canteiro, o que envolverá, aproximadamente, 100 trabalhadores, de forma direta ou
indiretamente e 200 trabalhadores no pico das obras.
Após a conclusão das obras, os postos de trabalhos temporários criados serão extintos. É certo
não ser possível evitar os efeitos da desmobilização, mesmo que seja gradativa, a não ser que
a região apresente um nível de demanda tal que consiga absorver, em outras frentes da
indústria da construção, bem como em outras atividades, os trabalhadores anteriormente
envolvidos na implantação do empreendimento.
Sendo assim, com o intuito de minimizar os efeitos da dispensa dos operários, a política de
desmobilização deve incluir ações de comunicação, para propiciar orientações e indicações, e
para que esse processo ocorra da forma menos impactante possível.

 Objetivos
O presente Programa tem como objetivo estabelecer diretrizes para se proceder à mobilização
e desmobilização da mão de obra, durante a implantação da PCH Bom Jesus, visando
potencializar, ao máximo, os efeitos positivos da geração de emprego para os municípios da
Área de Influência, bem como minimizar os efeitos negativos da desmobilização, quando da
conclusão do empreendimento. Assim, o Programa visa:


Apoiar a promoção do desenvolvimento social e econômico da Área de Influência, no
que diz respeito à qualificação profissional;



Promover a integração e a inserção do empreendimento na dinâmica socioeconômica
dos municípios da Área de Influência;
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Preparar os órgãos públicos e privados que atuam na disponibilidade de mão de obra,
para efetiva adequação, quanto ao possível aumento da oferta/procura de mão de obra,
na época da contratação;



Estabelecer vínculo entre a empreendedora e as comunidades da Área de Influência de
forma a integrá-las ao empreendimento, através da contratação de mão de obra local;



Auxiliar os órgãos locais voltados para o setor de empregos a coordenar ações
conjuntas de capacitação profissional e encaminhamento ao setor de contratação, a ser
alocado durante as obras.

 Metodologia/Operacionalização
As diretrizes básicas que irão nortear a implementação do Programa de Priorização da Mão de
Obra Local deverão cumprir o propósito de potencializar os efeitos positivos da geração de
emprego, com o máximo de absorção de mão de obra local, portanto, é essencial promover
um trabalho em parceria com a Prefeitura dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Bom
Jesus do Norte.
O que se tem adotado para efetivar ações desse tipo é a busca de parcerias e o envolvimento
da comunidade onde será instalado o empreendimento. Trata-se da adoção de uma postura em
que, ao implantar o empreendimento, o empreendedor passa a ser um agente atuante, tornando
a interação com a comunidade, a forma mais adequada e eficaz de efetivar ações, implicando
numa relação de maturidade, em que ambas as partes assumem responsabilidades.
O processo de mobilização e desmobilização de mão de obra, associada à implantação do
empreendimento deverá ser operacionalizado nas seguintes etapas:


Divulgação de Vagas: o empreendedor em parceria com a prefeitura dos municípios
deverá divulgar, através dos meios de comunicação locais, a existência das vagas, por
especialidades;



Cadastramento da Mão de Obra: dos candidatos interessados em trabalhar nas obras de
implantação da PCH Bom Jesus. Tal ação poderá ser feita através dos livros de
registros de mão de obra disponível, em local a ser definido. Deverão constar, nos
registros, informações gerais para identificação do candidato, entre as quais, destacase o local de moradia.



Formalização do Processo de Recrutamento e Seleção: na época de formalização do
processo de seleção, deverá ser adotado, entre os critérios para a escolha do candidato,
“ser residente na área de inserção do empreendimento”, fato que favorecerá a seleção e
posterior contratação do candidato. Após serem esgotadas as alternativas existentes, é
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que se inicia o recrutamento nos municípios vizinhos. Tal ação apresenta vantagens,
em relação ao transporte dos trabalhadores ao local do empreendimento;


Treinamento da Mão de Obra: se necessário, o empreendedor poderá realizar cursos
rápidos de treinamento para algumas categorias de contratados. O treinamento poderá
ocorrer em até uma semana no local das obras. A carga horária poderá variar de
acordo com a necessidade da turma e da função;



Desmobilização da Mão de Obra: a desmobilização da maior parte da mão de obra
acontecerá durante a conclusão das obras civis, após, portanto, o chamado período de
“pico”. O processo de desmobilização não estará desvinculado do próprio processo de
mobilização. A primeira questão a ser abordada é o caráter temporário do emprego
gerado, o que deverá ser salientado desde a etapa de divulgação das vagas até a
conclusão do processo de contratação. Em todos os momentos das articulações a
serem promovidas para a mobilização, essa característica deverá ser enfatizada.

Visando amenizar o impacto negativo que a desmobilização da mão de obra trará aos
municípios, poderão ser analisadas ações para qualificação da mão de obra, reintegração e
levantamento de alternativas de trabalho no mercado local/regional, passíveis de absorver
parte da mão de obra a ser dispensada após o término da obra.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Deverão ser elaborados relatórios semestrais para estabelecer a evolução do processo de
contratação e dispensa de trabalhadores, para acompanhar os níveis de absorção de mão de
obra, por categoria, bem como o local de procedência do trabalhador contratado,
possibilitando, ao final, a consolidação e divulgação dos resultados obtidos quanto ao objetivo
proposto.

 Cronograma
O Programa de Priorização da Mão de Obra Local deverá ter início 60 (sessenta) dias antes do
início da construção, durante a fase de mobilização, estendendo-se por todo o período das
obras, no qual haverá contratação e dispensa de funcionários, devendo ser elaborados
relatórios periódicos sobre o processo de contratação e dispensa dos trabalhadores, como
descrito abaixo:
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2.3.7 Inter-relação com outros Programas
O Plano Ambiental para Construção (PAC) e seus Subprogramas possuem inter-relação com
os Programas de Educação Ambiental e Programa de Comunicação Social.

2.3.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
 Resolução CONAMA 010, de 26 de setembro de 1984 - Dispõe sobre medidas
destinadas ao controle da Poluição causada por Veículos Automotores;
 Resolução CONAMA 018, de 06 de maio de 1986 - Dispõe sobre a criação do
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE;
 Resolução CONAMA 005, de 15 de junho de 1989 - Dispõe sobre o Programa
Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR;
 Resolução CONAMA 002, de 08 de março de 1990 - Dispõe sobre o Programa
Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – SILÊNCIO;
 Norma ABNT 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação;
 Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos:
 Resolução CONAMA 307, de 5 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;
 Resolução CONAMA 01, 08 de março de 1990 - Emissão de Ruídos;
 Resolução do CONAMA 02, 08 de março de 1990 - Institui o Programa Nacional de
Educação e Controle da Poluição Sonora – Silêncio;
 Resolução CONAMA 01, de 11 de fevereiro de 1993 - Estabelece limites máximos de
ruídos de veículos;
 Resolução CONAMA 17, de 13 de dezembro de 1995 - Ratifica limites máximos de
ruídos de veículos.
 Norma ABNT NBR 10.152/1987 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico.
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2.3.9 Etapas e Cronograma de Execução
Este Programa será iniciado em período anterior à etapa de construção do empreendimento e
estenderá até o término das obras e total desmobilização do canteiro de obras.
Tabela 7: Cronograma de atividades do Programa Ambiental para Construção (PAC)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO – ANO 1
MESES
ATIVIDADES

Pré-obra
1

2

Fase de Instalação
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Subprograma de
Gerência Ambiental
Subprograma de
Saneamento do
Canteiro de Obras
Subprograma de
Segurança e Alerta
Subprograma de
Monitoramento de
ruídos e vibrações
Subprograma de
Priorização da Mão de
Obra Local
Relatórios

Obs: O monitoramento da fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras,
repetindo a periodicidade do Ano 1 para os demais anos.

2.3.10 Acompanhamento e Avaliação
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios mensais elaborados pelo Gestor Ambiental, nos quais deverão constar os
indicadores apresentados neste estudo. Semestralmente deverá ser elaborado um relatório com
as informações compiladas para ser protocolado no Órgão Ambiental.

2.3.11 Responsáveis pela Implementação 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
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resíduos, normas e diretrizes ambientais e afins, e dois técnicos ambientais de nível médio.
Além disso, deverão ser contratadas empresas especializadas em monitoramento de ruídos e
vibrações, bem como na disposição final de resíduos.

2.3.12 Responsáveis Técnicos
Profissional
Marco Antonio Pinto
Barbosa
Paulo Roberto de
Oliveira Júnior

Formação

ART

CTF

2020190066475

1855431

2-30523/19-E

4971877

Registro Profissional
Engenheiro Florestal
CREA: MG-22344/D
Biólogo
CRBio: 76.544/04/02/D
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2.4
PROGRAMA DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE
DE ÁGUA

2.4.1 Justificativa
Dentre as fontes que compõem uma matriz energética, a hidroeletricidade é a menos poluente.
Entretanto, as obras de construção deste tipo de empreendimento interferem diretamente nos
recursos hídricos, podendo causar alterações nos padrões da qualidade da água.
O despejo de esgoto sanitário, o vazamento de hidrocarbonetos, combustíveis, óleos e graxas,
e o descarte de resíduos sólidos contaminados com hidrocarbonetos, são algumas vias de
contaminação dos corpos hídricos, podendo causar graves impactos ambientais.
De uma forma geral, os materiais orgânicos (hidrocarbonetos) em meio aquoso têm a
propriedade de consumir o oxigênio dissolvido através de processos de oxidação química e
bioquímica, promovendo um desequilíbrio no ecossistema aquático. Além disso, o vazamento
de certos poluentes em corpos de água pode provocar a alteração do pH para níveis extremos,
levando à extinção de espécies pouco tolerantes a modificações no meio. A alteração da
turbidez e a elevação da carga inorgânica do meio aquático são impactos ambientais que
também podem afetar o equilíbrio de um corpo hídrico.
A fim de implantar o uso adequado do meio ambiente, buscando, assim, um desenvolvimento
que permita o crescimento econômico aliado a um uso racional dos recursos naturais,
chegando-se então a um desenvolvimento sustentável, é necessário o estabelecimento de um
plano de monitoramento do sistema aquático que vise o acompanhamento criterioso de
parâmetros indicadores da qualidade ambiental e sanitária do sistema hídrico em questão,
tendo em vista o potencial modificador da implantação de uma PCH.
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.

2.4.2 Objetivos

Geral
O Programa de Monitoramento Limnológico de Qualidade da Água tem como objetivo
mensurar as modificações na dinâmica limnológica advindas das transformações do ambiente,
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decorrentes da implantação e operação do empreendimento, e subsidiar a adoção de medidas
mitigadoras, caso seja necessário, capazes de manter o nível desejável da qualidade das águas
no trecho do rio Itabapoana onde será implantada a PCH Bom Jesus.

Específicos
 Gerar dados para subsidiar a adoção de medidas mitigadoras, caso seja necessário,
capazes de manter o nível desejável da qualidade das águas;
 Análise das características físicas, químicas, bacteriológicas e ecológicas do rio
Itabapoana na área de influência direta da PCH Bom Jesus;
 Verificar se a qualidade das águas se enquadra nos critérios exigidos pela Resolução
CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005;
 Identificar tendências e avaliar os riscos para a qualidade das águas;
 Sugerir ações para o controle e prevenção da poluição, caso seja necessário.

2.4.3 Metas
 Realizar campanhas trimestrais ao longo da instalação e operação do empreendimento;
 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.

2.4.4 Indicadores Ambientais
 Cumprimento do cronograma do proposto;
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 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;
 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;
 Definição do Índice de Qualidade das Águas – IQA.

2.4.5 Público Alvo
O público-alvo do programa consiste na comunidade científica, no órgão ambiental
responsável pelo licenciamento, nos gestores do empreendimento, nas associações da região,
toda a comunidade da Área de Influência do empreendimento, em especial dos municípios de
Bom Jesus do Itabapoana e Bom Jesus do Norte, além dos moradores do entorno ao
empreendimento e os gestores municipais.

2.4.6 Metodologia e Descrição das Atividades
O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água deve ser realizado durante as fases de
Implantação e Operação do empreendimento.
O programa será iniciado antes de qualquer intervenção na área. As campanhas de
amostragem devem ser realizadas trimestralmente, de forma a contemplar o ciclo hidrológico
completo, durante a etapa de implantação e operação do empreendimento. Devem ser feitos
levantamentos e consideradas a ocorrência de eventos (derramamento acidental de produtos
químicos, queimadas; mudanças significativas na ocupação do solo) na bacia de drenagem do
corpo d’água, com até um mês de antecedência da campanha de amostragem, que possam
influenciar na qualidade das águas e nas populações aquáticas.
O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas deve conter os pontos a serem
amostrados, os parâmetros a serem analisados e a frequência de amostragem. Além disso,
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deve ser prevista a manipulação dos resultados de forma a identificar tendências e avaliar
riscos.
As análises laboratoriais devem ser realizadas por laboratório licenciado e cadastrado,
conforme legislação vigente. Os procedimentos de coleta deverão ser realizados por
profissionais devidamente treinados e qualificados para coleta, armazenamento e transporte
das amostras.
Todos os procedimentos de coleta e preservação de amostras deverão seguir as
recomendações das NBRs – Normas Brasileiras Regulamentadoras - nº 9897 (ABNT, 1987a)
e nº 9898 (ABNT, 1987b), ambas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Os parâmetros oxigênio dissolvido, pH e temperatura da água serão medidos in situ, a partir
de oxímetro, peagâmetro e termômetro digital, respectivamente.
Os demais parâmetros serão coletados utilizando frascos, reagentes e equipamentos
adequados, de acordo com as metodologias descritas no "Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater 23th Ed."
As amostras coletadas deverão ser acondicionadas em frascos, mantidos em caixas
isotérmicas com gelo, devidamente lacradas e identificadas para transporte ao laboratório.
É importante que as coletas das campanhas sejam realizadas no mesmo horário,
preferencialmente, com o objetivo de subsidiar uma melhor análise das mudanças temporais
dos parâmetros.
Para este programa é prevista a coleta superficial e de profundidade, em todos os pontos
amostrados, onde deverão ser elaborados gráficos de perfis verticais e relaciona-los com a
possibilidade de estratificação.

Seleção das Unidades de Amostragem
As unidades amostrais selecionadas na fase do EAS foram mantidas, de forma a proceder com
a comparação das análises entre os pontos, sendo incluídos dois novos pontos antes e após a
localidade de Macário, totalizando 9 (nove) pontos georreferenciados e apresentados na
Tabela 8 e Figura 5.
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Tabela 8: Pontos de Coleta de água do Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas
PONTO DE COLETA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (24K/UTM-WGS84)

BJ01

218.325

7.661.505

BJ02

218.641

7.661.397

BJ03

218.783

7.661.334

BJ04

219.129

7.661.343

BJ05

218.996

7.661.847

BJ06

219.555

7.662.361

BJC

218.373

7.661.371

BJ07

220.692

7.662.094

BJ08

221.914

7.661.633

Figura 5: Pontos de Coleta de água do Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas

Definição dos Parâmetros a Serem Avaliados
Os parâmetros a serem avaliados em cada ponto de amostragem são definidos tendo como
base o tipo de ocupação da bacia hidrográfica, de forma a possibilitar um conhecimento
consistente do corpo d’água. Em todos os pontos de monitoramento, devem ser avaliados os
parâmetros definidos na Tabela 9.
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Tabela 9: Parâmetros a serem avaliados no Monitoramento Limnológico e da Qualidade das
Águas
PARÂMETROS DO MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
Parâmetros no sedimento

Parâmetros físico-químicos da água

Parâmetros biológicos da água

Cádmio

Alcalinidade Total

Clorofila a

Chumbo

Cloretos

Coliformes Termotolerantes

Cobre

Condutividade

Coliformes Totais

Cromo

DBO

Mercúrio

DQO

Níquel

Dureza

Zinco

Fósforo Total
Nitrato
Nitrito
Nitrogênio Amoniacal
Nitrogênio Total
Ortofosfato
Oxigênio Dissolvido
pH
Potencial redox
Sólidos dissolvidos
Sólidos em suspensão
Temperatura do ar
Temperatura da água
Transparência da água
Turbidez

Procedimentos nas Coletas e Processamento das Amostras
Os resultados dos parâmetros das campanhas de amostragem serão avaliados em termos de
seus valores absolutos, tomando como referências de análises e amostragens as normas e
métodos estabelecidos pelo Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater,
em sua 23ª edição, 2017 e na NBR 9898, que dispõe sobre a preservação e técnicas de
amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Para amostras hidrobiológicas, as
metodologias de coleta, preservação e armazenagem empregadas também deverão seguir
normas laboratoriais. Os modelos utilizados serão verificados em cada campanha, de forma a
melhorar seu desempenho. Os dados de vazão, de ocupação da bacia, do tipo de solo e de
eventos ambientalmente danosos, também serão utilizados, em associação com os modelos,
para avaliar os riscos para a qualidade das águas.
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Para avaliação dos parâmetros físico-químicos, os frascos de coleta deverão ser preservados e
etiquetados em laboratório. As etiquetas dos frascos indicarão o parâmetro a ser analisado, o
modo e o tipo de preservação empregada. Os tipos de frascos, o volume mínimo a ser
coletado, o tipo de preservação e preservantes utilizados, assim como o prazo de análise para
cada parâmetro devem seguir as normas já especificadas. As coletas deverão ser feitas
diretamente no corpo hídrico, com o auxílio de balde e caneco de inox. Através da submersão
de um balde de 10 litros, de modo a não acarretar alterações nos locais de amostragem (como
o revolvimento de sedimento do fundo e das margens), o que poderia ocasionar
contaminações à massa líquida. As determinações de temperatura, pH e OD (oxigênio
dissolvido), deverão ser realizadas em campo, através de sondas, diretamente nos cursos
d’água.

2.4.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas possui inter-relação
com o Programas de Educação Ambiental, Programa de Comunicação Social e o Programa
Ambiental para Construção (PAC).
Em caso de alterações significativas na qualidade das águas provocadas por atividades
relativas à construção da PCH Bom Jesus, no âmbito da execução das obras, o empreendedor,
através do Programa de Comunicação Social deverá agir imediatamente no sentido de
comunicar às autoridades públicas e à população localizada à jusante do empreendimento
sobre os possíveis riscos causados. Caso o problema assuma escalas maiores e mais graves
que levem à paralisação ou interrupção do abastecimento de água, o empreendedor deve
responsabilizar-se pelo fornecimento de água alternativamente, até que a situação esteja
normalizada.

2.4.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
 Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005;
 NBR nº 9897 (ABNT, 1987a) e nº 9898 (ABNT, 1987b);
 "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23th Ed." (APHA,
2017);
 Resolução Conjunta ANEEL/ANA N° 3, de 10 de agosto de 2010
 Lei N° 9433, de 8 de janeiro de 1997 – Política Nacional das Águas
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2.4.9 Etapas e Cronograma de Execução
Este Programa será iniciado em período anterior à etapa de construção do empreendimento, se
estendendo por toda a instalação e operação.
Tabela 10: Cronograma de atividades do Programa de Monitoramento Limnológico e da
Qualidade das Águas
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO – ANO 1
MESES
ATIVIDADES

Pré-obra
1

2

Fase de Instalação
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

Campanhas de campo
Análise dos dados
Relatórios
Protocolos

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE OPERAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Campanhas de campo
Análise dos dados
Relatórios
Protocolos

Obs: O monitoramento da fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras,
repetindo a periodicidade do Ano 1 para os demais anos. Para a fase de operação o
monitoramento deverá se estender por toda a validade da licença ambiental do
empreendimento.

2.4.10 Acompanhamento e Avaliação
Durante a instalação do empreendimento deverão ser elaborados relatórios semestrais e
durante a operação do empreendimento, relatório anuais, consolidando com os resultados
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obtidos durante o monitoramento, que deverá conter os certificados das análises, emitidos
pelo laboratório, assim como as medidas de controle para manutenção da qualidade da água.
Os relatórios deverão conter os resultados dos estudos realizados dos parâmetros físicoquímicos, caracterizando a qualidade da água do rio Itabapoana, observando o atendimento à
legislação ambiental vigente. A qualidade da água também deverá ser avaliada pelo Índice de
Qualidade de Água, o qual reflete a interferência de esgotos sanitários e outros materiais
orgânicos, nutrientes e sólidos presentes no curso d’água.
Ainda, considerando os termos da Resolução Conjunta nº 3/2010 da ANEEL e ANA, e
possíveis impactos relacionados a oscilação dos níveis do rio no trecho a jusante do
empreendimento (em razão das regras operacionais da usina - controle de vazão), o
empreendedor deverá instalar uma Estação Hidrométrica, em local imediatamente abaixo do
ponto de restituição (junção do TVR e canal de fuga), enviando os dados nos relatórios do
Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade de Água.

2.4.11 Responsáveis pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela execução do Projeto é do empreendedor, podendo, para tanto,
contratar uma empresa especializada para a sua execução.

2.4.12 Responsáveis Técnicos
Profissional
Paulo Roberto de
Oliveira Júnior

Formação
Registro Profissional
Biólogo
CRBio: 76.544/04/02/D

ART

CTF

2-30523/19-E

4971877
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2.5

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA

2.5.1 Justificativa
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 nenhuma 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.
A PCH Bom Jesus está prevista para ser instalada no trecho médio do rio Itabapoana. Por este
motivo, 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, mitigando os
impactos decorrentes da instalação do empreendimento.
O Programa de Monitoramento da Biota Aquática 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 empreendimentos hidrelétricos sobre as comunidades aquáticas.
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2.5.2 Objetivos

Geral
O objetivo geral deste programa é caracterizar a biota aquática (macrófitas, fitoplâncton,
zooplâncton, macroinvertebrados bentônicos, Ictioplâncton e ictiofauna) presente na área de
influência da PCH Bom Jesus e avaliar as mudanças que ocorrerão ao longo da implantação e
operação do empreendimento.

Específicos
 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;
 Propor ações de manejo e conservação, principalmente para espécies ameaçadas.

2.5.3 Metas
 Levantar as espécies de macrófitas, fitoplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados
bentônicos, Ictioplâncton e ictiofauna presentes na área de influência do
empreendimento;
 Utilizar análises do estudo da comunidade, como biomassa, riqueza, abundância,
frequência, diversidade, similaridade e outros indicadores ecológicos relevantes;
 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;
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 Propor medidas de mitigação e de manejo, caso os dados mostrem a necessidade de
aplicá-las.

2.5.4 Indicadores Ambientais
 Lista das espécies de macrófitas, fitoplâncton, zooplâncton, macroinvertebrados
bentônicos, ictioplâncton e ictiofauna presentes na área de influência do
empreendimento;
 Riqueza, diversidade, abundância, biomassa e área de ocupação das espécies;
 Presença e lista de espécies endêmicas, ameaçadas, de valor econômico, de
importância pesqueira e exóticas;
 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.

2.5.5 Público Alvo
O público-alvo do programa consiste na comunidade científica, no órgão ambiental
responsável pelo licenciamento, nos gestores do empreendimento, nas associações da região e
no Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de
Extinção na Bacia do Rio Paraíba do Sul – PAN Paraíba do Sul.

2.5.6 Metodologia e Descrição das Atividades
Por se tratar de um Programa que amplo, que abrange grupos diferentes, optamos por dividilo em subprogramas, cada um com suas diretrizes e objetivos claros, que serão descritos
abaixo.
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2.5.6.1 Subprograma de Monitoramento de Macrófitas
Dentre as várias denominações recebidas desde o século passado, macrófitas aquáticas é o
termo mais adequado (segundo o IBP – Programa Internacional de Biologia), para caracterizar
vegetais que habitam desde brejos até ambientes verdadeiramente aquáticos (Santana &
Miranda, 2009). Entre as macrófitas aquáticas incluem-se vegetais que variam desde
macroalgas, como o gênero Chara, até angiosperma, como o gênero Typha, portanto uma
denominação genérica, independente de aspectos taxonômicos.
As macrófitas aquáticas são vegetais que, durante sua evolução, retornaram do ambiente
terrestre para o aquático. Em consequência, apresentam ainda várias características de
vegetais terrestres, tais como a presença de cutícula, embora fina, e de estômatos, na maioria
das espécies, não funcionais (Esteves, 1998).
As macrófitas aquáticas podem colonizar os mais diferentes ambientes, dentre os quais
destacam–se os fitotelmos (água acumulada na bainha de bromeliáceas); as fontes termais
(nascentes com água de até 60° C); as cachoeiras; os lagos, lagoas, represas e brejos (maioria
das macrófitas); os rios, riachos e corredeiras; os ambientes salobros, como estuários, lagunas
e lagos de regiões áridas e os ambientes salgados, como baías, recifes de corais e praias
arenosas e rochosas, com salinidade acima de 5‰.
Durante muitos anos, as macrófitas foram consideradas pouco importantes para o
metabolismo dos ecossistemas aquáticos (Esteves, 1998). No entanto, com o aprofundamento
do conhecimento, particularmente após estudos efetuados nas regiões tropicais, ficou
evidenciado o seu importante papel (Pompêo, 1999).
Os stands de macrófitas formam muitos micro-habitats, que são utilizados como refúgios,
áreas de alimentação e reprodução para espécies de aves e peixes. Porém, o crescimento
excessivo de macrófitas aquáticas tem trazido inúmeros problemas (Esteves, 1998). Além das
perdas ambientais (por exemplo, redução da diversidade local e da qualidade da água), a
proliferação de macrófitas restringe os usos múltiplos do reservatório, como os destinados às
atividades de lazer (pesca e esportes náuticos), além de comprometer a geração de energia,
resultando em prejuízos econômicos (Marcondes et al., 2003; Carvalho et al., 2003 apud
Rodrigues et al, 2005).
Geralmente, o aumento excessivo de indivíduos de uma população de macrófitas aquáticas
deve-se a dois fatores principais: à falta de predadores e ao aumento do nível de eutrofização
do ambiente (aumento da oferta de fosfato e compostos nitrogenados) (Esteves, 1998).A
seguir, são classificados os principais grupos de macrófitas (Figura 6):


Macrófitas aquáticas emersas: plantas enraizadas no sedimento e com folhas fora
d’água;
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Macrófitas aquáticas com folhas flutuantes: plantas enraizadas no sedimento e com
folhas flutuando na superfície da água;



Macrófitas aquáticas submersas enraizadas: plantas enraizadas no sedimento, que
crescem totalmente submersas na água;



Macrófitas aquáticas submersas livres: são plantas que têm rizóide pouco
desenvolvido e que permanecem flutuando submergidas na água em locais de pouca
turbulência;



Macrófitas aquáticas flutuantes: são aquelas que flutuam na superfície da água.

Figura 6: Classificação dos principais grupos de macrófitas. Adaptado de ESTEVES, 1998

Em geral, a construção de represas gera várias alterações ambientais, dentre as quais: a
redução da turbulência da água e o aumento da concentração de nutrientes, somando-se às
condições climáticas favoráveis e ausência de espécies competidoras e predadoras, favorecem
o crescimento de determinadas (Esteves & Camargo, 1986).
Os estudos envolvendo as macrófitas em reservatórios brasileiros, em geral, direcionaram-se
para dois enfoques distintos: um de cunho ecológico, que tem por objetivos identificar os
padrões de distribuição de espécies, os fatores determinantes do crescimento e da
decomposição da biomassa, além do papel das macrófitas na manutenção do funcionamento e
estrutura dos ambientes aquáticos (Agostinho et al., 1999, 2003) e outro, que visa ao manejo e
controle do crescimento excessivo da vegetação, quando a mesma interfere nos usos múltiplos
dos ecossistemas aquáticos (Nogueira et al, 2006).
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 Objetivo Geral
Monitorar a distribuição espacial e a proliferação das macrófitas na Área Diretamente Afetada
pela PCH Bom Jesus, visando subsidiar ações de manejo e controle ambiental, caso sejam
necessários.

 Objetivos Específicos
 Mapear e caracterizar as comunidades de macrófitas;
 Monitorar a distribuição espacial e a proliferação das macrófitas;
 Identificar as possíveis causas e sugerir estratégias para o controle e manejo de
macrófitas no caso de proliferação;
 Avaliar a composição das espécies, biomassa e área de ocupação das macrófitas
presentes na Área Diretamente Afetada pela PCH Bom Jesus

 Desenvolvimento das Atividades
O monitoramento das macrófitas aquáticas na Área Diretamente Afetada pela PCH Bom Jesus
é de suma importância para as decisões futuras sobre manejo dessas plantas, caso sejam
necessários.
Deverá ser feito trimestralmente durante a fase de instalação e operação do empreendimento,
através de incursões a campo para levantamento de macrófitas em 4 áreas distintas, a saber
(Figura 7):
 P1: 500 metros a montante do reservatório;
 P2: Na área do reservatório;
 P3: No trecho de vazão reduzida;
 P4: 500 metros a jusante da Casa de Força
Em cada campanha, toda as 4 áreas deverão ser percorridas, em geral a pé pelas margens, mas
podendo utilizar embarcação a remo ou motor, caso seja necessário, com o intuito de registro
de todas as espécies observadas, registrando com auxílio de aparelho GPS e máquina
fotográfica. Ainda, sempre que possível, as macrófitas serão coletadas para melhor
identificação e estimativa de biomassa (úmida e seca). Essa coleta será feita com o auxílio de
quadros amostradores de metros de lado. Aspectos relevantes sobre a biologia das espécies
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observadas deverão ser descritos. No Trecho de Vazão Reduzida deverá ser dada especial
atenção à espécie Mourera aspera, identificada no EAS.
Com o andamento das obras e posterior início da operação do empreendimento, espera-se
poder ter condições que comparar a variação sazonal, riqueza, abundância e taxa de
crescimento das espécies encontradas, principalmente, na área do reservatório.

Figura 7: Pontos de Monitoramento de Macrófitas

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento de Macrófitas será realizado trimestralmente, durante a fase
de instalação e operação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de
qualquer interferência na área.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Serão desenvolvidos relatórios semestrais de acompanhamento do status de ocorrência de
macrófitas nos 4 pontos pré-definidos para o monitoramento. Os relatórios deverão conter a
situação dos pontos bem como propor medidas de manejo, caso sejam necessárias.
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2.5.6.2 Subprograma de Monitoramento de 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).
De acordo com o levantamento feito para o EAS da PCH Bom Jesus, a comunidade
fitoplanctônica do trecho do rio Itabapoana inserido na AII do empreendimento 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.

 Objetivo Geral
Conhecer a comunidade fitoplanctônica da área de influência do empreendimento, analisando
as mudanças que poderão ocorrer em decorrência da instalação e operação do
empreendimento.

 Objetivos Específicos
 Conhecer a estrutura, dinâmica e ordenação do fitoplâncton ocorrente na área de
influência da PCH Bom Jesus;
 Avaliar as interferências do empreendimento sobre o fitoplâncton na área de influência
do empreendimento e propor medidas de mitigação, caso sejam necessárias.
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 Desenvolvimento das Atividades
As campanhas para a amostragem da comunidade fitoplanctônica serão realizadas
concomitantemente às campanhas de monitoramento da qualidade das águas e nos mesmos
pontos de monitoramento, durante a instalação e operação do empreendimento. Serão
realizadas campanhas trimestrais, visando contemplar as estações seca e chuvosa.
As amostragens da comunidade fitoplanctônica serão realizadas na superfície, meio e fundo
da coluna d’água, utilizando-se frascos de vidro.
Após a coleta, as amostragens para o estudo quantitativo da comunidade fitoplanctônica serão
fixadas com solução de lugol acético e guardadas no escuro até o momento da identificação e
contagem dos organismos.
Paralelamente, serão 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, de acordo com Bicudo e Menezes (2006).
O estudo taxonômico e quantitativo do fitoplâncton será efetuado através de microscópio
invertido, com aumento de 400X. A densidade fitoplanctônica será estimada segundo o
método de UTERMÖHL (1958), com prévia sedimentação da amostra, e calculada de acordo
com APHA (2005). O resultado será expresso em indivíduos (células) por litro.
Os resultados deverão apresentar dados de riqueza, densidade, diversidade, similaridade e
equitabilidade da comunidade fitoplanctônica da área de influência da PCH Bom Jesus.
A Tabela 11 e a Figura 8 apresentam os pontos de monitoramento de fitoplâncton na área de
influência da PCH Bom Jesus.
Tabela 11: Pontos de Monitoramento de Fitoplâncton
PONTO DE COLETA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (24K/UTM-WGS84)

BJ01

218.325

7.661.505

BJ02

218.641

7.661.397

BJ03

218.783

7.661.334

BJ04

219.129

7.661.343

BJ05

218.996

7.661.847

BJ06

219.555

7.662.361

BJC

218.373

7.661.371

BJ07

220.692

7.662.094

BJ08

221.914

7.661.633
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Figura 8: Pontos de Monitoramento de Fitoplâncton

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento de Fitoplâncton será realizado trimestralmente, durante a fase
de instalação e operação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de
qualquer interferência na área.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Serão desenvolvidos relatórios semestrais de acompanhamento do status de ocorrência da
comunidade fitoplanctônica na área de influência da PCH Bom Jesus, analisando as mudanças
temporais que ocorrerem com a implantação e operação do empreendimento, propondo
medidas de mitigação, caso sejam necessárias.
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2.5.6.3 Subprograma de Monitoramento de 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 frequentemente 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; Throrp 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 frequentemente relacionadas a diferentes tipos de impactos (eutrofização,
acidificação e alterações hidrológicas).
De acordo com o levantamento feito para o EAS da PCH Bom Jesus, a comunidade
zooplanctônica da área de influência indireta do empreendimento 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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 Objetivo Geral
Conhecer a comunidade zooplanctônica da área de influência do empreendimento, analisando
as mudanças que poderão ocorrer em decorrência da instalação e operação do
empreendimento.

 Objetivos Específicos
 Conhecer a estrutura, dinâmica e ordenação do zooplâncton ocorrente na área de
influência da PCH Bom Jesus;
 Avaliar as interferências do empreendimento sobre o zooplâncton na área de
influência do empreendimento e propor medidas de mitigação, caso sejam necessárias.

 Desenvolvimento das Atividades
As campanhas para a amostragem da comunidade zooplanctônica serão realizadas
concomitantemente às campanhas de monitoramento da qualidade das águas e nos mesmos
pontos de monitoramento, durante a instalação e operação do empreendimento. Deverão ser
realizadas campanhas trimestrais, visando contemplar as estações seca e chuvosa.
As amostras de zooplâncton deverão ser obtidas logo abaixo da superfície utilizando-se uma
moto-bomba. Por amostra, 1000 litros de água serão filtrados em uma rede de plâncton de 68
μm de abertura de malha. O material coletado será 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 serão coradas com Rosa de Bengala, a
fim de aprimorar a visualização dos organismos nas amostras. Em seguida, serão
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.
A composição zooplanctônica será avaliada utilizando-se lâminas e lamínulas comuns e
microscópio óptico. A abundância da comunidade será 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 que os resultados de densidade final serão
apresentados em indivíduos por m³.
Uma vez que o método de sub-amostragem não é suficiente para fornecer resultados
satisfatórios de riqueza de espécies, após as contagens das sub-amostras, deverá ser feita uma
análise qualitativa das mesmas. Como riqueza de espécies, será considerada o número de
espécies presentes em cada unidade amostral (ponto de amostragem).

Página 92 de 267

Os resultados deverão apresentar dados de riqueza, densidade, diversidade, similaridade e
equitabilidade da comunidade zooplanctônica da área de influência da PCH Bom Jesus.
A Tabela 12 e a Figura 9 apresentam os pontos de monitoramento de zooplâncton na área de
influência da PCH Bom Jesus.
Tabela 12: Pontos de Monitoramento de Zooplâncton
PONTO DE COLETA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (24K/UTM-WGS84)

BJ01

218.325

7.661.505

BJ02

218.641

7.661.397

BJ03

218.783

7.661.334

BJ04

219.129

7.661.343

BJ05

218.996

7.661.847

BJ06

219.555

7.662.361

BJC

218.373

7.661.371

BJ07

220.692

7.662.094

BJ08

221.914

7.661.633

Figura 9: Pontos de Monitoramento de Zooplâncton

Página 93 de 267

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento de Zooplâncton será realizado trimestralmente, durante a fase
de instalação e operação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de
qualquer interferência na área.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Serão desenvolvidos relatórios semestrais de acompanhamento do status de ocorrência da
comunidade zooplanctônica na área de influência da PCH Bom Jesus, analisando as mudanças
temporais que ocorrerem com a implantação e operação do empreendimento, propondo
medidas de mitigação, caso sejam necessárias.

2.5.6.4 Subprograma de Monitoramento de Macroinvertebrados Bentônicos
A região neotropical destaca-se por apresentar a maior e mais diversificada fauna aquática do
mundo e o Brasil, por apresentar a maior parte desses sistemas fluviais engloba uma
significativa parcela dessa biodiversidade (Lundberg et al., 1998; Lovejoy, 2006; Albert &
Reis, 2011).
Dentro do contexto da malha hídrica brasileira encontra-se Região Hidrográfica Atlântico
Leste ou Ecorregião Aquática da Mata Atlântica Nordeste (Abell et al., 2008; Langeani et al.,
2009), que é representada por um conjunto de várias bacias hidrográficas que tem suas
nascentes localizadas próximas da costa e que fluem em direção ao Oceano Atlântico (Abell
et al., 2008; Langeani et al., 2009). Estão inseridas nesta Ecorregião todas as bacias, que
drenam a região costeira leste do Brasil, localizadas entre a bacia do Rio Itabapoana ao sul até
a bacia do rio Sergipe ao norte, limitada a oeste pela bacia do rio São Francisco (Abell et al.,
2008).
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.
De acordo com o levantamento feito para o EAS da PCH Bom Jesus, a comunidade de
macroinvertebrados bentônicos da área de influência indireta do empreendimento possui
baixa riqueza, enquanto que a densidade é elevada em alguns pontos, especialmente devido
aos grupos Gastropoda (Mollusca) e Oligochaeta (Annelida).
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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).
Empreendimentos hidrelétricos causam inúmeros impactos, mas há uma necessidade cada vez
maior por energia para o desenvolvimento social e econômico. Componentes biológicos
aquáticos são os principais impactados quanto à perda e alteração do hábitat devido à
construção de hidrelétricas. Estudos de levantamento e monitoramento são essenciais para
avaliar os benefícios, os problemas e os impactos ambientais resultantes da instalação desse
tipo de empreendimento em longo prazo (Resende & Dergam, 2012).

 Objetivo Geral
Realizar o monitoramento das comunidades de macroinvertebrados bentônicos, afim de
fornecer subsídios para acompanhar as alterações de sua composição durante a instalação e
operação da PCH Bom Jesus.

 Objetivos Específicos
 Efetuar o levantamento de macroinvertebrados bentônicos importantes como
indicadores ambientais;
 Efetuar uma análise comparando os dados obtidos antes e após o represamento do rio
Itabapoana, buscando elementos para a conservação dos recursos faunísticos aquáticos
na área de influência da PCH Bom Jesus;
 Avaliar a riqueza, abundância e distribuição dos macroinvertebrados bentônicos na
área de instalação da futura PCH Bom Jesus e suas variações sazonais;
 Avaliar o estado de conservação das comunidades bentônicas.

 Desenvolvimento das Atividades
A Tabela 13 apresenta uma síntese dos métodos e respectivos equipamentos utilizados para
realização das análises biológicas, assim como a unidade de medida e limite de detecção do
método para cada variável que será analisada.
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Tabela 13: Variáveis biológicas, unidades de medida, equipamentos utilizados e limites de
detecção para o monitoramento de macroinvertebrados bentônicos da PCH Bom Jesus
Variáveis Biológicas
Unidade
Método/Equipamento
Detecção
Invertebrados bentônicos
ind/m²
draga/ coletor tipo core/
Família
contagem

Para a coleta dos macroinvertebrados bentônicos aquáticos serão utilizadas duas metodologias
de acordo com o tipo de substrato encontrado no local e também com as características
lênticas ou lóticas presentes. Serão utilizadas uma draga do tipo Van Veen (0,045 m²) e um
coletor tipo CORE (0,018 m²) e os dados calculados em 1m³ e de acordo com a área de cada
coletor. O sedimento coletado será acondicionado em frascos plásticos e preservado com
formol a 4% para posterior análise em laboratório. As coletas serão realizadas em tréplicas em
cada ponto de amostragemErro! Fonte de referência não encontrada..
Em laboratório, a primeira etapa para execução da análise dos macroinvertebrados bentônicos
aquáticos será a de triagem do material proveniente das coletas de campo. Esta triagem será
feita com auxílio de um conjunto de peneiras com malhas de diferentes tamanhos (0,5 mm e 1
mm) para lavagem e separação dos organismos contidos nas amostras. Em seguida deverá
proceder a triagem do material através de estereomicroscopia (utilização de lupa do tipo
microscópio estereoscópico), acondicionando-se todos os organismos presentes em frascos de
vidro com álcool 70%, para posterior análise qualitativa e quantitativa das mesmas.
Esta análise compreenderá a identificação taxonômica dos organismos com auxílio de chaves
de identificação para os diferentes grupos, comparações de pranchas ilustrativas e de técnicas
usuais de microscopia. Será empregado técnica de montagem de lâminas, que permitem uma
melhor visualização da estrutura anatômica de certos grupos taxonômicos analisados,
facilitando assim a sua identificação através da microscopia. As identificações taxonômicas
serão realizadas com base em Wiggins (1977), Merrit & Cummins (1984), Dominguez et al.
(1992), Nieser & Melo (1997), McCafferty (1981); Pérez (1988); Lopretto & Tell (1995);
Trivinho-Strixino & Strixino (1995); Chacón & Segnini (1997); Merrit & Cummins (1996);
Wiggins (1996); Bond-Buckup et al. (1999), Costa et al. (2004).
Para melhor interpretação da rotina de coleta e preservação das amostras, serão realizadas, em
cada local, anotações a respeito do ambiente de entorno e da área de drenagem das estações
amostradas. Todas as amostras serão fixadas com formaldeído tamponado a uma
concentração final de 4%. No laboratório as amostras serão lavadas sob água corrente em uma
peneira com abertura de 500μm. O material retido será transferido para uma bandeja
transiluminada, de onde serão removidos os organismos e transferidos para álcool a 70%.
Posteriormente, todos os indivíduos serão identificados e quantificados sob microscópio
estereoscópico.
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Os resultados de todas as variáveis biológicas analisadas foram apresentados na forma de
gráficos, textos e tabelas. Foram realizadas discussões sobre as variações espaciais e
temporais, além da média e desvio padrão.

Análises das comunidades biológicas
Os invertebrados bentônicos coletados serão objeto das análises descritas a seguir:

Riqueza de espécies
É considerada a riqueza simples (S), ou seja, o número de taxa por campanha, por estação de
coleta.

Densidade de organismos
As densidades de organismos serão calculadas em relação à área (n° de ind x m 2) nos pontos
de coleta.

Índice de diversidade específica e equidade
Diversidade de espécies é uma função do número de espécies de uma amostra, coleção ou
comunidade (riqueza) e da distribuição dos indivíduos entre essas espécies (equidade,
equitabilidade ou evenness). O índice utilizado para calcular a diversidade de espécies será o
de Shannon (Shannon & Weaver, 1949) através da fórmula:
Onde:
pi = ni/ N

H' = -  p i log2 p i

ni= n° total de indivíduos por espécie
N = n° total de indivíduos

O resultado é dado em bit/ind, considerando: H > 3,0 = diversidade alta; 2,0 < H ≤ 3,0 =
diversidade média; 1,0 < H ≤ 2,0 = diversidade baixa; H ≤ 1,0 = diversidade muito baixa.
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A equidade será calculada através da fórmula:
Onde:
H’=

índice de Shannon

S=

número total de espécies

E = H' / InS

O resultado varia entre 0 e 1, sendo os valores >0,5 aqueles em que indivíduos estão bem
distribuídos nas espécies.

Dominância
Índice de dominância (Rosenberg & Resh, 1993) é representado pelo maior valor de
abundância relativa (ni/N) da amostra.
Onde:
ni =

densidade do táxon i

N=

densidade total

DOM = ni/N

A suficiência amostral será calculada através da curva do coletor e da curva de rarefação. A
curva do coletor será estimada a partir do índice de Jackknife 1, a curva de rarefação será
elaborada a partir do acúmulo dos dados específicos e submetidos a um teste de média do tipo
Student.
A Tabela 14 e a Figura 10 apresentam os pontos de monitoramento de macroinvertebrados
bentônicos na área de influência da PCH Bom Jesus.
Tabela 14: Pontos de Monitoramento de Macroinvertebrados Bentônicos
PONTO DE COLETA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (24K/UTM-WGS84)

BJ01

218.325

7.661.505

BJ02

218.641

7.661.397

BJ03

218.783

7.661.334

BJ04

219.129

7.661.343

BJ05

218.996

7.661.847

BJ06

219.555

7.662.361

BJC

218.373

7.661.371

BJ07

220.692

7.662.094

BJ08

221.914

7.661.633
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Figura 10: Pontos de Monitoramento de Macroinvertebrados Bentônicos

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento de Macroinvertebrados Bentônicos será realizado
trimestralmente, durante a fase de instalação e operação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira
campanha realizada antes de qualquer interferência na área.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Serão desenvolvidos relatórios semestrais de acompanhamento do status de ocorrência da
comunidade de macroinvertebrados bentônicos na área de influência da PCH Bom Jesus,
analisando as mudanças temporais que ocorrerem com a implantação e operação do
empreendimento, propondo medidas de mitigação, caso sejam necessárias.
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2.5.6.5 Subprograma de Monitoramento de Ictioplâncton
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, consequentemente, 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 frequentemente
diferentes daqueles dos adultos e juvenis. Por serem mais sensíveis aos distúrbios ambientais,
as larvas de peixes podem atuar como indicadores.
Os impactos causados pelas barragens constituem a maior fonte pontual de interferência
humana nos regimes hídricos naturais (Agostinho, 1992). Os represamentos ocasionam como
consequência, 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).
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).
De acordo com o levantamento feito para o EAS da PCH Bom Jesus, a captura de ovos e
larvas no rio Itabapoana não foi muito representativa, por ser um rio encaixado, com poucos
locais para recrutamento de peixes, com forte correnteza, principalmente no período chuvoso.

 Objetivo Geral
Realizar o Monitoramento de ictioplâncton tem por objetivo produzir informações sobre as
rotas reprodutivas, locais de desova e zonas de berçários existentes, acompanhando as
alterações na comunidade íctica na área de influência da PCH Bom Jesus.

 Objetivos Específicos


Avaliar a riqueza, abundância e distribuição de ictioplâncton na área de influência da
PCH Bom Jesus e suas variações sazonais;



Localizar, dimensionar e caracterizar as áreas de desova e movimentação dos ovos e
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larvas na área de influência da PCH Bom Jesus;


Proporcionar a comparação antes a após a instalação da PCH Bom Jesus.

 Desenvolvimento das Atividades
De acordo com o Protocolo Mínimo de Monitoramento da Fauna Aquática em
Empreendimentos Hidrelétricos na Bacia do Paraíba do Sul, a metodologia e os equipamentos
de amostragem necessários aos estudos de ovos e larvas de peixes dependem do tipo de
ambiente. Assim, em ambientes lênticos ou semilóticos, uma captura ativa é mais adequada,
enquanto nos lóticos, meios passivos podem ser mais eficientes. Para atender a estrutura do
ambiente é indicado utilizar rede de plâncton, amostrador de fundo e rede de nêuston para
coletas do tipo ativas. Já em ambientes lóticos são indicadas as amostragens de deriva. Deve
ser considerada ainda a utilização de peneiras (malha até 1,5 x 1,0 cm) e rede do tipo picaré
(malhas de 0,5 a 1 cm, cujo saco central tem trama menor que o restante) em áreas marginais
com vegetação e áreas com formação rochosa e matas ripárias.
Dessa forma e, levando em consideração que os ambientes amostrais na área de influência da
PCH Bom Jesus são lóticos ou semilóticos, mesmo no futuro reservatório que, por ter
pequenas dimensões não constituirá um ambiente totalmente lêntico, a captura deverá ser feita
de forma passiva, através de amostragem de deriva, utilizando-se redes de plâncton com
formato cônico-cilíndrico dotada de copo coletor. Um fluxômetro deverá ser instalado no
centro da boca da rede para medir a velocidade da água possibilitando assim o cálculo do
volume filtrado. Em cada ponto deverá ser realizada coleta no início do período noturno (20
horas) e início do período diurno (06 horas), com duração de 10 minutos em cada horário.
Os materiais coletados deverão ser acondicionados em frascos de 500 ml devidamente
identificados (ponto amostral, hora, dia, mês) e o material deverá ser fixado em formol 4%
tamponado com CaCO3 (1g de CaCO3 para 1000 mL de solução de formalina), sendo assim
mantidos até a análise.
Por ocasião de cada amostragem, deverá ser registrada a temperatura, oxigênio dissolvido,
pH, condutividade elétrica e velocidade da água (dados a serem levantados no monitoramento
da qualidade das águas), além das características físicas do local de amostragem e do fundo,
caracterização do ambiente e encostas. A amostra assim fixada e preservada deve ser
etiquetada, observando-se local, data, horário e tipo de aparelho utilizado.
A triagem das amostras fixadas deverá ser feita sob microscópio estereoscópio, sendo as
amostras colocadas em placas de acrílico do tipo Bogorov (ou de petri), buscando separar
ovos e larvas de demais detritos. A identificação deverá ser realizada com o auxílio de chaves
taxonômicas, como exemplo os trabalhos de Ahlstrom & Ball (1954), Kendall Jr. et al. (1984)
e Nakatani et al. (2001). Todos os indivíduos deverão ser identificados até o menor nível
taxonômico possível para auxiliar na contagem dos táxons nas fases de desenvolvimento de
ovo e larva.

Página 101 de 267

A Tabela 15 e a Figura 11 apresentam os pontos de monitoramento de ictioplâncton na área
de influência da PCH Bom Jesus.
Tabela 15: Pontos de Monitoramento de Ictioplâncton
PONTO DE COLETA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (24K/UTM-WGS84)

BJ01

218.325

7.661.505

BJ02

218.641

7.661.397

BJ03

218.783

7.661.334

BJ04

219.129

7.661.343

BJ05

218.996

7.661.847

BJ06

219.555

7.662.361

BJC

218.373

7.661.371

BJ07

220.692

7.662.094

BJ08

221.914

7.661.633

Figura 11: Pontos de Monitoramento de Ictioplâncton

Análise dos Dados
O cálculo de volume é necessário para a estimativa da densidade de ovos e larvas, sendo que
o volume filtrado de água deverá ser estimado a partir da fórmula:
V = a X n X c, onde:
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V = volume filtrado de água (m³)
a = área da boca da rede (m2), calculada pela fórmula a = π X r2
n = número de rotações do fluxômetro
c = fator de calibração do fluxômetro
A densidade de ovos e larvas na amostra pode ser padronizada para um volume de 10 m³,
baseando-se no trabalho de Tanaka (1973), modificado, de acordo com a fórmula:
Y = (x/V)X10, onde:
Y = número de ovos ou larvas por 10m3
x = número de ovos ou larvas coletadas
V = volume de água filtrada (m³)
Os padrões de distribuição e sua correspondência com as variáveis ambientais coletadas serão
analisados em comparação descritiva através de gráficos de barras e linhas. Também serão
utilizadas técnicas de análise uni e multivariada.
Todos os resultados serão apresentados na forma de gráficos e tabelas, com tratamento
estatístico. As análises estatísticas a serem adotadas também terão o objetivo de avaliar a
variação espacial e temporal.

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento de Ictioplâncton será realizado trimestralmente,
concomitantemente ao monitoramento da ictiofauna, durante a fase de instalação e operação
da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de qualquer interferência na
área. Duas campanhas deverão ocorrer na época da Piracema, de preferência nos meses de
novembro e fevereiro.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Serão desenvolvidos relatórios semestrais de acompanhamento dos trabalhos, analisando as
mudanças temporais que ocorrerem com a implantação e operação do empreendimento,
propondo medidas de mitigação, caso sejam necessárias.
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2.5.6.6 Subprograma de Monitoramento de Ictiofauna
Os peixes representam um dos grupos faunísticos de maior diversidade nos sistemas aquáticos
continentais. Vários atributos contribuem para o grande interesse voltado para o grupo por
parte do público geral, gestores de meio ambiente e cientistas. Primeiramente, a pesca pode
ser fonte de recursos financeiros importantes para a manutenção de diversas comunidades.
Além disso, os peixes respondem a uma série de variáveis hidrológicas, de qualidade da água
e de outras relacionadas à estrutura do ambiente, servindo como ferramentas para o
entendimento da dinâmica de corpos d’água (Gutreuter et al., 1995).
A fauna de peixes vem sendo ameaçada por diversos fatores antrópicos, que estão
relacionados ao crescimento populacional e uso irracional dos ecossistemas aquáticos,
podendo-se citar poluição urbana e industrial, a destruição de habitats e a pesca predatória,
são exemplos de fatores responsáveis por decréscimo da diversidade de espécies e redução
dos estoques de peixes.
A construção de reservatórios para produção de energia hidrelétrica tem assumido grande
importância no mundo e nos ambientes aquáticos tem influenciado na transformação do
ambiente lótico em lêntico, o que pode ser determinado como o primeiro impacto observado
na construção de qualquer barramento de um rio (Silve & Pompeu, 2008), com implicações
decisivas sobre a fauna aquática, em especial para a população de peixes.
Além de alterar as características físico-químicas da água, a construção de barragens
influencia a estrutura da comunidade de peixes através da redução da abundância de espécies
reofílicas, dando lugar às espécies com maior capacidade de adaptação aos ambientes lênticos
ou semilóticos. Com isso, há a formação de um novo ambiente, com novos habitats e perda de
outros.
Dentre os habitats perdidos cabe destaque para lagoas marginais, canais, remansos, poções e
corredeiras, na maioria, necessários em algum momento do ciclo de vida dos peixes
(Agostinho et al., 2007). Entre os habitats novos, destacam-se bancos de areia, galhadas
submersas, bancos de macrófitas e, principalmente, a zona pelágica (Silve & Pompeu, 2008).
A bacia do rio Itabapoana drena uma área de 4.875 km² nos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Espírito Santo, abrangendo 18 municípios cuja população residente total é de quase
652 mil habitantes (CEMIG, 2016).
O Rio Itabapoana nasce na Serra do Caparaó, no município de Alto Caparaó (MG), próximo
ao Pico da Bandeira, na Zona da Mata mineira, onde é denominado Rio Caparaó em quatro
municípios, e percorre cerca de 250 km até desaguar no Oceano Atlântico, entre Presidente
Kennedy (ES) e São Francisco de Itabapoana (RJ). Do encontro com o afluente Ribeirão das
Onças até a sua foz, o rio marca a divisa entre os estados do Espírito Santo e do Rio de
Janeiro ao longo de 40 km. Seus afluentes mais significativos são os rios São João, pela
margem direita e o Preto pela margem esquerda (CEMIG, 2016).
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Do ponto de vista ambiental, a degradação do rio Itabapoana ocorre como resultado de uma
série de atividades, incluindo o emprego de agrotóxicos em áreas rurais, despejo de efluentes
domésticos e urbanos sem tratamento na altura das cidades, o assoreamento e erosão das
margens, a crescente implantação de empreendimentos hidrelétricos e a supressão da
vegetação ciliar. A maior parte da cobertura vegetal natural foi substituída por agricultura e
pastagens, com predomínio absoluto de áreas antropizadas (Bizerril & Primo, 2001).
Em sua composição geral, a ictiofauna de água doce do Itabapoana é semelhante a presente na
bacia do rio Paraíba do Sul, notadamente no curso médio e inferior deste último sistema.
Bizerril & Lima (1997) propuseram 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.
Dessa forma, torna-se necessário o programa de monitoramento das comunidades de peixes
da área de Influência da PCH Bom Jesus localizado no rio Itabapoana com o propósito de
caracterizar as comunidades ali existentes, estabelecendo critérios para a sua preservação.

 Objetivo Geral
Este trabalho tem como objetivo realizar o monitoramento da ictiofauna, catalogando as
espécies ocorrentes no rio Itabapoana, e avaliar a influência da instalação e operação do
empreendimento na comunidade de peixes da área de influência da PCH Bom Jesus.

 Objetivos Específicos


Levantar a abundância, riqueza, diversidade e similaridade de espécies ocorrentes na
área de influência da PCH Bom Jesus, em caráter espacial e temporal;



Avaliar a ocorrência de espécies de caráter alóctone e exóticas;



Avaliar a presença e recrutamento de espécies migradoras na região do
empreendimento, capacidade reprodutiva e avaliação de locais propícios à reprodução;



Levantar comunidades pesqueiras tradicionais e/ou pescadores amadores no rio
Itabapoana;



Propor e avaliar ações de conservação e manejo para a ictiofauna com ênfase em
espécies endêmicas, ameaçadas e migradoras.
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 Desenvolvimento das Atividades
Em todas as estações amostrais ocorrentes no rio Itabapoana, os peixes serão coletados com
auxílio de redes de emalhar de malhas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 cm entre nós opostos. Esta
amostragem é aqui definida como quantitativa. Nestas amostragens, as redes de emalhar serão
armadas ao entardecer e retiradas na manhã do dia seguinte, ficando expostas por,
aproximadamente, 15 horas. O esforço (m² de redes) utilizado em cada estação será
padronizado, de modo a permitir comparações, tanto durante o estudo, quanto futuramente.
Para amostragens qualitativas serão empregados outros artefatos de pesca, tais como, tarrafa
de malhas 12 e 30 mm entre nós adjacentes, rede de arrasto 0,8 mm e peneira (tipo tela
mosquiteiro) como forma de complementar o inventário qualitativo da ictiofauna.
Amostragens qualitativas serão realizadas em diferentes períodos (diurnos / noturnos) no
propósito de capturar espécies de diferentes hábitos e tamanhos incompatíveis com os peixes
coletados nas redes de espera. No ponto localizado no córrego será emprega apenas a
amostragem qualitativa.
O processo de eutanásia será realizado conforme procedimentos indicados na Resolução
número 1000, de 11 de maio de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV,
que dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras providências.
A eutanásia dos espécimes capturados será feita por meio de superdosagem do anestésico
Eugenol (Óleo de Cravo). Deverá ser utilizada uma solução de aproximadamente 300mg/L
(Eugenol/álcool etílico 99,5%). A confirmação de óbito será realizada por estímulos
mecânicos após a paralisação dos movimentos operculares. Todos os procedimentos de
captura e eutanásia seguem resolução CFBio nº 301/2012 e Portaria CFBio nº 148/2012.
Importante frisar que a prática de eutanásia será feita apenas para peixes que sofrerem injúria,
espécies exóticas ou que a identificação taxonômica em campo não seja possível, com retorno
dos peixes saudáveis ao recurso hídrico.
Os peixes capturados serão acondicionados em sacos plásticos, etiquetados, separados por
estação, tipo de ambiente, artefato de pesca e malhas. Após estes procedimentos, serão
fixados em formalina com diluição a 10% e conservados em álcool 70°gl, para posterior
processamento laboratorial.
No laboratório, será realizada a identificação taxonômica dos espécimes e aferidos dados
biométricos como comprimento padrão e total (cm), peso (gramas), aspectos reprodutivos e
comportamento trófico. Exemplares de diferentes espécies serão selecionados e encaminhados
para estudos citogenéticos e moleculares, para melhor definição taxonômica ou populacional
de algumas das espécies.
A Tabela 16 e a Figura 12 apresentam os pontos de monitoramento de ictiofauna na área de
influência da PCH Bom Jesus.
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Tabela 16: Pontos de Monitoramento de Ictiofauna
PONTO DE
COLETA

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
(24K/UTM-WGS84)

DESCRIÇÃO DO PONTO

BJ01

218.325

7.661.505

Montante do
empreendimento

BJ02

218.641

7.661.397

Remanso

BJ03

218.783

7.661.334

Reservatório

BJ04

219.129

7.661.343

BJ05

218.996

7.661.847

BJ06

219.555

7.662.361

BJC

218.373

7.661.371

BJ07

220.692

7.662.094

BJ08

221.914

7.661.633

Início do Trecho de Vazão
Reduzida
Término do Trecho de
Vazão Reduzida
Jusante da Casa de Força
Córrego localizado a
montante do reservatório
Montante da comunidade
de Macário
Jusante da Comunidade de
Macário

TIPO DE
AMOSTRAGEM

QualiQuantitativa
QualiQuantitativa
QualiQuantitativa
QualiQuantitativa
QualiQuantitativa
QualiQuantitativa
Qualitativa
QualiQuantitativa
QualiQuantitativa

Figura 12: Pontos de Monitoramento de Ictiofauna
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Procedimentos em caso de captura de espécies ameaçadas
Durante as campanhas de monitoramento da ictiofauna, caso sejam capturados vivos
exemplares das espécies-alvo do PAN Paraíba do Sul: os peixes surubim-do-paraíba
Steindachneridion parahybae; pirapitinga Brycon opalinus; piabanha Brycon insignis;
caximbau-boi Pogonopoma parahybae e grumatã Prochilodus vimboides, deve-se
imediatamente comunicar uma das organizações abaixo:
 CEPTA/ICMBio – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes
Continentais/Instituto Chico Mendes;
 CESP – Estação de Hidrobiologia e Aquicultura
 PROJETO PIABANHA - Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul
 Instituto Estadual do Meio Ambiente - Superintendência Regional do Médio Paraíba –
SUPMEP/INEA
 Núcleo de Licenciamento Ambiental - NLA/SUPES/IBAMA/RJ
A seguir, apresentam-se algumas recomendações a serem seguidas para o acondicionamento e
transporte de peixes vivos de espécies ameaçadas, possivelmente capturados:
 Retirar os peixes capturados do petrecho de pesca utilizado com cuidado, buscando o
bem-estar do animal;
 Acondicioná-los individualmente até o final da campanha em sacos plásticos
reforçados com água e sal na proporção de 1g/L, mantendo a oxigenação através da
troca de água ou oxigenação (cilindro de oxigênio 1m3, manômetro e mangueira);
 Chegando à base de apoio, transferir os peixes capturados para tanques-redes de 1m³
(instalados em locais de remanso dos rios) ou em caixas de transporte de igual volume
com renovação de água (não clorada e de boa qualidade) constante. Adicionar na água
diariamente, sal grosso na proporção de 1g/L, visando a redução do estresse e a
manutenção da sanidade dos indivíduos. Os peixes capturados deverão ficar nestas
condições por, no máximo, dois dias;
 Estabelecer contato com uma das organizações listadas acima, mais próximo da
localidade de captura e quando possível realizar o transporte dos indivíduos
capturados em caixa de transporte com oxigenação permanente, sem renovação de
água e mantendo a concentração de sal grosso.
 No momento da soltura é fundamental promover o equilíbrio de temperatura através
da mistura das águas, da caixa de transporte e do tanque que receberá os peixes
capturados.
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Determinação Taxonômica de Espécies
Para a determinação taxonômica das espécies serão utilizadas referências contidas em
publicações dos seguintes autores: Menezes (1987), Britski (1972), Gery (1977), Burgues
(1989), Buckup et al. (2007), Langeani et al. (2001), Oyakawa & Mattox (2009), Reis et al.
(2003) e Bizerril & Primo (2001). Também se utilizou a base de dados eletrônica
http://www.fishbase.org/search.php.

Análise de dados
Para análise dos dados e construção de tabelas e gráficos serão utilizados os programas PAST
2.06 (softwares freeware), Estimate-S 9.1 e Excel 2016.

Cálculo de Abundância de Espécies
A abundância relativa das espécies será estimada através da captura por unidade de esforço
(CPUE), com base nos dados obtidos através das redes de espera. O cálculo das CPUE's será
efetuado através da seguinte equação:
CPUE (n ou b) = (∑Nm ou Bm / EPm) x 100, onde:
CPUEn = captura em número por unidade de esforço;
CPUEb = captura em biomassa (peso corporal) por unidade de esforço;
Nm = número total dos peixes capturados na malha m;
Bm = biomassa total capturada na malha m;
Epm= esforço de pesca, que representa a área em m² das redes de malha m;
m = tamanho da malha (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 cm entre nós opostos).

Riqueza
A riqueza de espécies será determinada pelo número absoluto de espécies ícticas registradas
em cada estação amostral, obtidas com os diferentes métodos de coletas (qualitativo e
quantitativo).
Para estimar a riqueza de espécies (Curva de acumulação) será utilizado o índice Jackknife 1ª
ordem (Sjack1) que é uma função do número de espécies que ocorre uma vez e em somente
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uma amostra, as quais são denominadas espécies únicas. Quanto maior o número de espécies
únicas, maior será a estimativa para o número total de espécies presentes nessa comunidade.

Constância
Cada espécie será classificada de acordo com sua frequência de ocorrência, respectivamente,
como constante, como acessória ou como acidental. O critério para essa classificação inclui os
resultados das amostragens quantitativas, no número de vezes em que a espécie será
registrada em relação ao número total de amostras: > 50%: constante; ≥ 20% e < 50%:
acessória; < 20%: acidental.

Índice de Diversidade
Para o cálculo da diversidade de espécies serão utilizados os dados obtidos através das
capturas com redes de emalhar, empregando-se o índice de Shannon, descrito pela equação:
S

H' =   (pi ) * (log n pi )
i 1

, onde:

S = número total de espécies na amostra;
i = espécie 1, 2 na amostra;
pi = proporção de indivíduos da espécie i na amostra.

Equitabilidade
Também será calculada a Equitabilidade da comunidade através da fórmula:
E’ =

H’
InS

E’ = índice de Equitabilidade;
H’= índice de diversidade de Shannon;
S = número total de espécies presentes na amostra;
ln = Logarítimo neperiano (base e).
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Similaridade
As análises de similaridade serão realizadas para uma matriz de dados baseada na presença e
na ausência das espécies para cada estação, incluindo-se todos os dados (qualitativos e
quantitativos). Este procedimento analisa, somente, a composição de espécies entre as áreas
(presença e ausência), pois é dado peso igual para todas as espécies, independentemente da
abundância de cada uma. Como métodos de análise, serão empregados os índices de
similaridade Sorensen, calculados entre os pontos de coleta, calculados através da fórmula:
Ss = 2c, onde:
a+b
Ss = índice de similaridade de Sorensen;
a = número total de amostras presentes na amostra “a”;
b = número total de espécies presentes na amostra “b”;
c = número total de espécies comuns às amostras “a” e “b”.

Definição de porte das espécies
A definição do porte das espécies seguirá a proposição apresentada em Vazzoler et. al. (1997),
onde:
 Porte pequeno (< 20 cm);
 Porte médio (entre 20 a 40 cm);
 Porte grande (> 40 cm)

Análise reprodutiva de espécies
Exemplares de espécies abundantes serão sexados e o estágio de maturação gonadal
macroscópico será anotado, seguindo metodologia proposta por Vazzoler (1996), conforme
descrito na Tabela 17.
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Tabela 17: Características morfológicas das gônadas de machos e fêmeas para cada estágio de
maturação gonadal (EMG)
CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS (OVÁRIOS
ESTÁGIO
E TESTÍCULOS)
- Ovários finos e transparentes com baixa vascularização
evidente, apresentam tamanho muito reduzido.
1 – Repouso
- Testículos delgados e translúcidos, sendo de difícil
observação
- Ovários volumosos ocupando cerca de 1/3 a 2/3 da
cavidade celomática, alguns ovócitos são visíveis a olho nu
2 – Maturação inicial
- Testículos volumosos com forma lobulada, possuindo
coloração braço-leitosa
- Ovários atingem volumes máximos, tingidos e com
numerosos ovócitos visíveis a olho nu
- Os testículos apresentam-se túrgidos, esbranquiçados e
3 – Maturação avançada / maduro
ocupam grande parte da cavidade celomática, com fraca
pressão rompem sua membrana, liberando o esperma
- Ovários flácidos com áreas hemorrágicas, ocupando
menos de 1/3 da cavidade celomática.
4 – Desovado / Espermiado
- Testículos flácidos com aspecto hemorrágico

Contaminação de espécies exóticas e alóctones
Para determinar a contaminação por espécies exóticas no rio Itabapoana será utilizada a
seguinte equação:
IC = E/N+E, onde:
IC = índice de contaminação;
E = número de espécies exóticas e
N =número de espécies nativas.
Os resultados variam de 0, em comunidades sem espécies exóticas, até 1, onde somente
existem espécies exóticas.

Análise de conteúdo estomacal
Para o estudo do conteúdo estomacal será utilizado o método frequência de ocorrência (Fo),
que fornece o espectro alimentar, além de informar a frequência dos itens na dieta, e o método
volumétrico (Fv), que fornece, semi-quantitativamente, o volume que cada item ocupa no
estômago (HYSLOP, 1980).
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O método volumétrico será empregado estimando-se visualmente o volume que cada item
representa no volume total do conteúdo de cada estômago, segundo escala de 0 (estômago
vazio), 1 (até 10%), 2 (entre 10 e 25%), 3 (entre 25 e 50%) e 4 (maior que 50%).
Sobre os valores da frequência de ocorrência e volume será aplicado o índice de importância
alimentar (IAi) (KAWAKAMI & VAZZOLER, 1980), adaptado para porcentagem, que
fornece os itens que mais contribuem para a dieta das espécies, através da expressão:

, onde:
IAi = índice alimentar
i = 1,2,... n = determinado item alimentar
Fi = frequência de ocorrência (%) de cada item
Vi = volume atribuído a cada item

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento de Ictiofauna será realizado trimestralmente, durante a fase de
instalação e operação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de
qualquer interferência na área. Duas campanhas deverão ocorrer na época da Piracema, de
preferência nos meses de novembro e fevereiro.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Serão desenvolvidos relatórios semestrais de acompanhamento dos trabalhos, analisando as
mudanças temporais que ocorrerem com a implantação e operação do empreendimento,
propondo medidas de mitigação, caso sejam necessárias.
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2.5.6.7 Avaliação da necessidade de implantação de um sistema de transposição de
peixes na PCH Bom Jesus
Conforme informado no Estudo Ambiental Simplificado, 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, Calheiros, UHEs Rosal e Franca Amaral.
Inicialmente, sem a presença dos empreendimentos que existem atualmente na bacia, acreditase 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.
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 por algumas espécies, e encontra-se no final
da rota de migratória.
Nesse sentido e, levando em consideração que existe um trecho maior de rio entre a PCH
Pedra do Garrafão e a futura PCH Bom Jesus, em comparação com o trecho entre a PCH Bom
Jesus e a PCH Pirapetinga, não se recomenda a instalação de mecanismo de transposição para
os peixes.
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2.5.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Monitoramento da Biota Aquática e seus Subprogramas possuem inter-relação
com o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas, Programa Ambiental para a
Construção, Programas de Educação Ambiental e Programa de Comunicação Social.

2.5.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos


Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2017 – IBAMA;



Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de
Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul – PAN Paraíba do Sul - ICMBIO;



Protocolo Mínimo de Monitoramento da Fauna Aquática em Empreendimentos
Hidrelétricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul;



Deverá ser solicita Autorização para Monitoramento de Ictiofauna, Ovos e Larvas e
Macroinvertebrados Bentônicos, sendo as campanhas informadas ao IBAMA com no
mínimo 30 dias de antecedência.

2.5.9 Etapas e Cronograma de Execução
Tabela 18: Cronograma de atividades do Programa de Monitoramento da Biota Aquática
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO – ANO 1
MESES
ATIVIDADES

Pré-obra
1

2

Fase de Instalação
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Monitoramento de
Macrófitas
Monitoramento do
Fitoplâncton
Monitoramento do
Zooplâncton
Monitoramento de
Macroinvertebrados
Monitoramento de
Bentônicos
Ictioplâncton
Monitoramento da
Ictiofauna
Relatórios
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE OPERAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Monitoramento de
Macrófitas
Monitoramento do
Fitoplâncton
Monitoramento do
Zooplâncton
Monitoramento de
Macroinvertebrados
Monitoramento de
Bentônicos
Ictioplâncton
Monitoramento da
Ictiofauna
Relatórios

Obs: O monitoramento da fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras,
repetindo a periodicidade do Ano 1 para os demais anos. Para a fase de operação o
monitoramento deverá se estender por toda a validade da licença ambiental do
empreendimento. É necessário que duas campanhas ocorram no período de Piracema,
preferencialmente nos meses de novembro e fevereiro.

2.5.10 Acompanhamento e Avaliação
Durante a instalação do empreendimento deverão ser elaborados relatórios semestrais e
durante a operação do empreendimento, relatório anuais, consolidando com os resultados
obtidos durante o monitoramento, propondo alterações na metodologia, caso se apliquem.

2.5.11 Responsáveis pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela execução do Programa é do empreendedor, podendo, para tanto,
contratar uma ou mais empresas especializadas ou profissionais especialistas para a sua
execução.

Página 116 de 267

2.5.12 Responsáveis Técnicos
Profissional
Paulo Roberto de
Oliveira Júnior

Formação
Registro Profissional
Biólogo
CRBio: 76.544/04/02/D

ART

CTF

2-30523/19-E

4971877
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2.6

PROGRAMA DE RESGATE DA ICTIOFAUNA

2.6.1 Justificativa
Durante a construção de empreendimentos hidrelétricos algumas ações proporcionam
condições adversas para a ictiofauna, principalmente durante os processos de desvio do rio
para formação das ensecadeiras e início da operação.
Durante o desvio do rio, a água retida no trecho ensecado é escoada naturalmente ou drenada
com o auxílio de bombas de sucção. Estas operações geralmente são executadas de forma
gradativa, permitindo que o resgate dos peixes seja mais eficiente evitando que na maioria das
vezes, ocorram mortandades expressivas.
Durante o início da operação, as condições para o trecho de jusante do barramento são mais
imprevisíveis e a efetividade do programa de resgate estará na dependência de diversos
fatores, entre os quais se destacam: período do ano que vai ser feito o fechamento (período
das cheias ou seca); forma de fechamento das comportas (se de uma só vez ou gradativo);
vazão residual liberada na barragem; tempo de escoamento da água; extensão do rio que irá
ficar com fluxo comprometido; características do substrato do rio no trecho de jusante; hábito
de vida das espécies de peixes presentes na região e tamanho dos exemplares.
Dessa forma, ações de resgate devem ser realizadas com a finalidade de evitar a mortandade e
oportunizar o salvamento dos peixes em duas etapas: durante a implantação das ensecadeira e
durante o fechamento do reservatório para início da operação, no Trecho de Vazão Reduzida.

2.6.2 Objetivos

Geral
O objetivo geral deste programa é acompanhar as ações de desvio do rio Itabapoana para
construção da barragem da PCH Bom Jesus e o início da operação da referida usina. Durante
estes eventos, serão avaliadas as condições dos trechos comprometidos e efetuadas as ações
de resgate da ictiofauna nas áreas que se fizerem necessárias.

Específicos
 Transferir peixes aprisionados para locais adequados à sobrevivência, alimentação e
reprodução;

Página 119 de 267

 Complementar os estudos ictiofaunísticos realizados na região e determinar a estrutura
da ictiofauna resgatada quanto a riqueza de espécies e abundância numérica e em
biomassa;
 Catalogar a frequência de indivíduos mortos durante os procedimentos de resgate;
 Propor e avaliar ações de manejo e conservação para a ictiofauna local.

2.6.3 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.

2.6.4 Indicadores Ambientais
 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.
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2.6.5 Público Alvo
O público-alvo do programa consiste na comunidade científica, no órgão ambiental
responsável pelo licenciamento, nos gestores do empreendimento, nas associações da região e
no Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de
Extinção na Bacia do Rio Paraíba do Sul – PAN Paraíba do Sul.

2.6.6 Metodologia e Descrição das Atividades
Os procedimentos de captura, transporte e soltura deverão ser devidamente licenciados junto
ao IBAMA, por meio da obtenção da Autorização para Resgate da Ictiofauna. Cabe ressaltar
que nenhuma ação do programa poderá ter início antes da emissão dessa licença.
Durante a construção das ensecadeiras e imediatamente após o fechamento da comporta para
início da operação, quando há redução de vazão no trecho entre a barragem e a casa de força,
as ações deverão serem concentradas onde se registrarem condições adversas para a
ictiofauna.
As atividades de resgate consistirão na captura dos peixes aprisionados em depressões do leito
(poças) localizadas no trecho entre as ensecadeiras (durante o desvio do rio) e a jusante do
eixo do barramento (após o fechamento das comportas) da PCH Bom Jesus
No início dos trabalhos, deverão se estabelecer áreas prioritárias para o resgate dos peixes,
levando-se em consideração o tamanho, a profundidade, a temperatura e os níveis de oxigênio
dissolvido e pH dos poços formados.
Em poças profundas, serão utilizadas técnicas de coleta condizentes com o ambiente, como
lances de tarrafa e arrastões com redes picaré. Em locais rasos, os peixes serão recolhidos
manualmente, por meio de puçás e peneiras.
Os exemplares resgatados serão colocados em recipientes plásticos com sistema de
oxigenação e contendo água do próprio rio Itabapoana, onde permanecerão temporariamente
até serem processados.
Dos exemplares capturados serão obtidos os seguintes dados: identificação taxonômica,
comprimento padrão (CP) e total (CT) em centímetros e peso corporal (PC) em gramas. Cabe
salientar que nestas ocasiões são registradas espécies de difícil captura através de métodos
convencionais de amostragem.
Os peixes recolhidos vivos serão liberados no leito do rio, nos locais em que este mantiver
volume e fluxo de água satisfatórios para a sobrevivência, alimentação e reprodução. Quando
estas condições não estiverem presentes, deverão ser mantidos em recipientes adequados e
posteriormente transpostos para as áreas que apresentam características satisfatórias.
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O transporte dos peixes até a área de soltura deve ser realizado em sacos plásticos reforçados,
com a menor densidade de peixes possível, contendo água e sal na proporção de 1g/L. A
oxigenação deve ser mantida através da troca de água ou oxigenação artificial (cilindro de
oxigênio 1m³, manômetro e mangueira) até a localidade de armazenamento temporário ou
soltura.
Espécies exóticas, exemplares mortos durante o resgate, e aqueles de identificação duvidosa e
de interesse para estudos da ictiofauna local, serão etiquetados e armazenados em bombonas
com solução de formol a 10%. Após sua fixação, serão transferidos para solução de álcool
etílico a 70%. Será obtido em laboratório a identificação taxonômica e os dados biométricos
dos peixes fixados.

Procedimentos em caso de captura de espécies ameaçadas
Durante as etapas de resgate da ictiofauna (construção das ensecadeiras e início da operação),
caso sejam capturados vivos exemplares das espécies-alvo do PAN Paraíba do Sul: os peixes
surubim-do-paraíba Steindachneridion parahybae; pirapitinga Brycon opalinus; piabanha
Brycon insignis; caximbau-boi Pogonopoma parahybae e grumatã Prochilodus vimboides,
deve-se imediatamente comunicar uma das organizações abaixo:
 CEPTA/ICMBio – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes
Continentais/Instituto Chico Mendes;
 CESP – Estação de Hidrobiologia e Aquicultura
 PROJETO PIABANHA - Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul
 Instituto Estadual do Meio Ambiente - Superintendência Regional do Médio Paraíba –
SUPMEP/INEA
 Núcleo de Licenciamento Ambiental - NLA/SUPES/IBAMA/RJ
A seguir, apresentam-se algumas recomendações a serem seguidas para o acondicionamento e
transporte de peixes vivos de espécies ameaçadas, possivelmente capturados:
 Retirar os peixes capturados do petrecho de pesca utilizado com cuidado, buscando o
bem-estar do animal;
 Acondicioná-los individualmente até o final da campanha em sacos plásticos
reforçados com água e sal na proporção de 1g/L, mantendo a oxigenação através da
troca de água ou oxigenação (cilindro de oxigênio 1m3, manômetro e mangueira);
 Chegando à base de apoio, transferir os peixes capturados para tanques-redes de 1m³
(instalados em locais de remanso dos rios) ou em caixas de transporte de igual volume
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com renovação de água (não clorada e de boa qualidade) constante. Adicionar na água
diariamente, sal grosso na proporção de 1g/L, visando a redução do estresse e a
manutenção da sanidade dos indivíduos. Os peixes capturados deverão ficar nestas
condições por, no máximo, dois dias;
 Estabelecer contato com uma das organizações listadas acima, mais próximo da
localidade de captura e quando possível realizar o transporte dos indivíduos
capturados em caixa de transporte com oxigenação permanente, sem renovação de
água e mantendo a concentração de sal grosso.
 No momento da soltura é fundamental promover o equilíbrio de temperatura através
da mistura das águas, da caixa de transporte e do tanque que receberá os peixes
capturados.

2.6.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Resgate da Ictiofauna possui inter-relação com o Programa Ambiental para a
Construção, Programas de Educação Ambiental, Programa de Comunicação Social e
Programa de Monitoramento da Ictiofauna.

2.6.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos


Lei nº 6938/81;



Resolução CONAMA nº 01/86;



Resolução CONAMA nº 237/97;



Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2017 – IBAMA;



Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de
Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul – PAN Paraíba do Sul - ICMBIO;



Deverá ser solicita Autorização para Resgate da Ictiofauna, sendo as ações de resgate
informadas ao IBAMA com no mínimo 30 dias de antecedência.

2.6.9 Etapas e Cronograma de Execução
O Cronograma do Programa de Resgate da Ictiofauna deverá seguir o cronograma das
atividades de desvio do rio e operação do empreendimento, conforme descrito abaixo:
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Tabela 19: Cronograma de atividades do Programa de Resgate da Ictiofauna
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO
Previamente às
ações de
Resgate

ATIVIDADES

30 dias antes
das ações de
resgate

Construção
das
ensecadeiras

Enchimento do
Reservatório e
início da
operação

Obtenção da Autorização para
Resgate da Ictiofauna
Comunicação ao IBAMA das
ações de Resgate
Resgate da Ictiofauna
Relatórios

2.6.10 Acompanhamento e Avaliação
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa serão realizados através da
análise dos relatórios atividades, que deverão ser realizados após cada evento de resgate.

2.6.11 Responsáveis pela Implementação do Programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe formada por biólogos com experiência em estudos de
ictiofauna e auxiliares de campo.

2.6.12 Responsáveis Técnicos
Profissional
Paulo Roberto de
Oliveira Júnior

Formação
Registro Profissional
Biólogo
CRBio: 76.544/04/02/D

ART

CTF

2-30523/19-E

4971877
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Protocolo Mínimo de Monitoramento da Fauna Aquática em Empreendimentos Hidrelétricos
na Bacia do Rio Paraíba do Sul. 2001
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2.7

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE

2.7.1 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 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 empreendimentos hidrelétricos sobre a fauna silvestre.

2.7.2 Objetivos

Geral
O objetivo geral deste programa é caracterizar e monitorar a fauna terrestre através da
amostragem da mastofauna (pequenos, médios, grandes e quirópteros), ornitofauna,
herpetofauna, presentes na área de influência da PCH Bom Jesus e avaliar as mudanças que
ocorrerão ao longo da implantação e operação do empreendimento.

Específicos
 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.
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2.7.3 Metas
 Levantar as espécies da mastofauna, herpetofauna e ornitofauna presentes na área de
influência do empreendimento;
 Utilizar análises do estudo da comunidade, como riqueza, abundância, frequência,
diversidade, similaridade e outros indicadores ecológicos relevantes;
 Identificar espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, raras e de valor econômico;
 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.

2.7.4 Indicadores Ambientais
 Lista das espécies da mastofauna, herpetofauna e ornitofauna presentes na área de
influência do empreendimento;
 Riqueza, diversidade, abundância, biomassa e os resultados em geral encontrados para
as análises aplicadas à comunidade;
 Presença e lista de espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, 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.

2.7.5 Público Alvo
Associações da região, comunidade científica, órgão ambiental responsável pelo
licenciamento e os gestores do empreendimento o Plano de Ação Nacional para a
Conservação das Espécies Aquáticas Ameaçadas de Extinção na Bacia do Rio Paraíba do Sul
– PAN Paraíba do Sul.

2.7.6 Metodologia e Descrição das Atividades
Por se tratar de um Programa que amplo, que abrange grupos diferentes, optamos por dividilo em subprogramas, cada um com suas diretrizes e objetivos claros, que serão descritos
abaixo.
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2.7.6.1 Subprograma de Monitoramento da Herpetofauna
O Brasil é um dos países que possui a maior diversidade de herpetofauna do mundo, onde são
conhecidas 1.080 espécies de anfíbios, sendo a ordem anura a mais representativa (Segalla et
al., 2016) e 773 espécies de répteis (Costa & Bernils, 2015). Conhecer a herpetofauna de uma
região é essencial para a compreensão do seu estado de conservação, pois muitas espécies são
consideradas como sendo indicadoras da qualidade do ambiente. Como exemplo, os répteis
florestais são mais vulneráveis às alterações na estrutura do dossel, por serem incapazes de
suportar as altas temperaturas das formações abertas, sendo muito suscetíveis às mudanças do
microclima (Rodrigues, 2005). Já para os anfíbios, mesmo em áreas preservadas, são
observados efeitos de diminuições de populações e extinções, o que parece corroborar com a
maior sensibilidade deste grupo à degradação ambiental, incluindo poluentes, radiação, chuva
ácida, parasitas e alteração de habitats (Beebee, 1996).
Alguns autores têm proposto padrões gerais de distribuição, atribuindo maior diversidade de
anfíbios nas regiões próximas aos Andes, em relação à Amazônia central, e na região
biogeográfica da Mata Atlântica (Duellman, 1999; Ab’Saber 2003), esta, com mais de 500
espécies (Haddad et al., 2013). Este bioma destaca-se também em relação à diversidade e
endemismo de répteis. Segundo Rodrigues (2005) a Mata Atlântica, possui a segunda maior
diversidade de cobras do Brasil, com 134 espécies, e cerca de 40 lagartos endêmicos.
Dessa forma, o monitoramento da herpetofauna durante a execução de qualquer tipo de
empreendimento, principalmente aqueles que estão inseridos no bioma Mata Atlântica, é
fundamental para que se tenha noção do real impacto das transformações ambientais sobre
esse grupo faunístico e, acima de tudo, para que sejam tomadas as medidas necessárias
visando à preservação das espécies envolvidas, tornando-se de extrema importância buscar o
esclarecimento de problemas taxonômicos, zoogeográficos e o entendimento de aspectos da
biologia e suas interações ecológicas com os habitats.

 Objetivo Geral
O presente programa tem como objetivo monitorar as comunidades de anfíbios e répteis da
área de influência da PCH Bom Jesus, com a finalidade de acompanhar os efeitos da
implantação do empreendimento sobre esses animais, visando à conservação das espécies na
região.

 Objetivos Específicos


Realizar o monitoramento dos anfíbios e répteis nas áreas de influência da PCH Bom
Jesus;
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Identificar espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e seus habitats
associados;



Identificar áreas para refúgio, alimentação e reprodução da comunidade local de
anfíbios e répteis, bem como avaliar a qualidade dos habitats disponíveis para estes;



Identificar possíveis impactos sobre a comunidade local da herpetofauna, bem como
sugerir medidas de mitigação sobre os mesmos.

 Desenvolvimento das Atividades

Anfíbios e répteis: método ativo de amostragem
Os anfíbios indivíduos observados serão capturados manualmente, identificados, marcados,
fotografados em campo e soltos no mesmo local de encontro. Serão coletadas apenas as
espécies que consistem em novos registros para a área de estudo e/ou aquelas pertencente a
grupos de difícil identificação.
Para cada exemplar, espécie e população observada, serão anotados habitat ocupado,
comportamentos reprodutivos (sensu Duelman & Trueb, 1994), predação, presença de casais
em amplexo, desovas, vocalizações, girinos, jovens recém-metamorfoseados, deslocamentos,
locais de abrigo e táticas defensivas. Os procedimentos acima seguem, com variações e
adaptações, as metodologias Complete Species Inventories, Visual Encounter Surveys e Audio
Strip Transects, citadas em Heyer et al. (1994), além daquelas utilizadas em comunidades de
anuros brasileiros por diversos autores como Haddad (1991), Muriaél-Jr (1995), Dixo &
Verdade (2006), São Pedro & Feio (2011).
Para os lagartos, serpentes, e cágados os esforços serão concentrados nos mesmos ambientes
de amostragem dos anfíbios, e também nas diferentes fitofisionomias da área de estudo, onde
serão adotadas diferentes metodologias de observação e captura adequada às suas
características biológicas. A grande maioria dos lagartos e serpentes, procura refúgio sob
pedras e frestas em afloramentos rochosos, troncos caídos, folhiço e tocas de outros animais
(Auricchio & Salomão, 2002). Já os cágados, ocupam troncos e pedras parcialmente
submersas, raízes e vegetação aquática para se abrigarem (Bury et al., 2012). Esses ambientes
serão vistoriados tanto durante o dia (entre 06h00min e 11h00min), quanto durante a noite. Os
microambientes diagnosticados serão investigados através da procura direta, buscando-se
efetuar capturas manuais, ou com auxílio de puçás e pinções. Serão também realizadas
eventuais observações sobre a história natural das espécies observadas, como horário de
atividade, substratos ocupados e comportamentos de forrageio, fuga, defesa e predação. Serão
coletadas apenas as espécies que consistem em novos registros para a área de estudo e/ou
aquelas de grupos com dúvidas taxonômicas.
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Os trabalhos serão feitos por duas pessoas nos horários de 06h00min às 11h00min e
17h00min às 22h00min, desconsiderando o horário de verão (5 horas/dia* 5 dias + 5
horas/noite* 4 noites), totalizando 45 horas/campanha/pessoa de esforço amostral.

Anfíbios e répteis: método passivo de amostragem
Para a captura de anfíbios e répteis será utilizado o método de funnel trap seguindo
adaptações de Hudson (2007), Pansonato et al. (2011) e Waldez et al. (2013). Serão instaladas
04 (quatro) linhas de armadilhas de 30 metros de comprimento cada. A cerca guia será
construída com lona plástica parcialmente enterrada no solo e possuirá 50 cm de altura. Será
colocado um funil a cada 10 metros, totalizando 04 (quatro funis por linha e 16 funis ao todo).
Os funis serão confeccionados conforme Hudson (2007), sendo utilizado laminado de PVC
rígido transparente para construção dos cones e tela de nylon para construção do corpo
cilíndrico. Os funis possuirão entrada dupla e suas dimensões serão de 8cm de diâmetro de
boca, os cilindros com 35cm de diâmetro e aproximadamente 80cm de comprimento. A
instalação será feita de forma que os mesmos não fiquem expostos ao sol, sendo também
colocado um recipiente com água em seu interior, para evitar a desidratação dos espécimes
capturados. Estas serão vistoriadas diariamente no período da manhã.
Para a amostragem de cágados, serão utilizadas 06 (seis) armadilhas do tipo “covo”, seguindo
adaptações de Bury et al. (2012). As armadilhas são confeccionadas de nylon, com malha 3,5
cm entre nós opostos com funis de entrada em ambas as extremidades. Suas dimensões serão
de aproximadamente 20cm de diâmetro de boca, cilindros com 45cm de diâmetro e
aproximadamente 70cm de comprimento. Estas serão instaladas na área de estudo, com o
devido cuidado para não ficarem totalmente submersas, iscadas com frango e vistoriadas
diariamente no período da manhã.
As armadilhas serão instaladas no primeiro dia de campanha, na parte da manhã e ficarão
ativa por todo o período de amostragem, entre 12h00min do primeiro dia e 12h00min do
último dia, totalizando 96 horas de amostragem. O esforço amostral para as armadilhas de
funil será de 96h/funil* 16 funis = 1536 horas de amostragem, e das armadilhas de covo, será
de 96h/covo*6 covos = 576 horas de amostragem.

Marcação
Os espécimes de anfíbios anuros e lagartos capturados serão sexados, através de caracteres
secundários (calos e espinhos nupciais; comprimento da cauda e coloração) e medidos em seu
comprimento rostro-cloacal (CRC), e comprimento caudal (CC) no caso dos lagartos, usandose um paquímetro de precisão de 0,01 mm. Serão marcados através de uma cinta pélvica feita
de fio de nylon e miçangas coloridas, colocadas na região inguinal (Narvaes & Rodrigues,
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2005; Klug et al., 2015), e depois soltos no mesmo local de captura. Utilizando miçangas de
10 cores diferentes, onde cada uma representa os algarismos de 0 a 9, consegue-se
individualizar cada indivíduo através de um código numérico. Esse método é vantajoso, pois
permite individualizar o espécime à distância, sem necessidade de manipulação.
Os espécimes de serpentes capturados serão sexados, através da eversão do hemipênis e
medidos em seu comprimento rostro-cloacal (CRC) e comprimento caudal (CC) usando-se
uma fita métrica. As serpentes serão marcadas de acordo com a metodologia adaptada de
Ferner (2007), onde serão realizados cortes nas escamas ventrais do animal. Para isso,
adota‐se uma combinação sentido placas gulares, placa anal, iniciando no canto direito,
posteriormente passando para o esquerdo e, finalmente, para o centro das escamas. Cada corte
representa um número de uma sequência adotada para cada espécie.
Já os quelônios capturados, serão sexados através da concavidade do plastrão e tamanho da
cauda, e terão as medidas biométricas tradicionais tiradas com o auxílio de um paquímetro,
sendo o comprimento da carapaça (CC), largura da carapaça (LC), comprimento do plastrão
(CP), largura do plastrão (LP), altura da carapaça (AC) e comprimento da cauda (CCa). A
marcação individual segue adaptações de Cagle (1939), onde serão feitas marcações
codificadas nos escudos marginais, considerando o primeiro escudo direito como número 01 e
o primeiro escudo esquerdo como número 10, sendo que os demais receberão uma numeração
em ordem crescente, de forma a adotar uma sequência numérica diferente para cada espécime
coletado. Os escudos marginais que compõe a ponte, onde existe uma área de contato da
carapaça com o plastrão, não serão utilizados para a marcação.

Eutanásia
A eutanásia dos exemplares será realizada de acordo com a resolução CFBio nº 301/2012
(Art. 8º A coleta de espécime animal, quando for imprescindível ao alcance dos objetivos dos
estudos, pesquisa, atividades de ensino e serviço em geral deve ser realizada com
minimização do sofrimento, por meio de métodos que produzam inconsciência rápida e
subsequente morte sem evidência de dor ou agonia, ou utilizando anestésicos em doses
suficientes para produzir a perda indolor da consciência, seguida de parada
cardiorrespiratória.) e a Portaria CFBio nº 140/2012 (Art. 4º A coleta de espécime animal ou
de material biológico acompanhada de morte, quando for imprescindível ao alcance dos
objetivos dos estudos, pesquisas, atividades de ensino e serviços em geral, deve ser realizada
com minimização do sofrimento por meio de métodos que produzam inconsciência rápida e
subsequente morte sem evidência de dor ou agonia, ou utilizando drogas anestésicas em
doses suficientes para produzir a perda indolor da consciência, seguida de parada
cardiorrespiratória).
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Dessa forma, os anfíbios e répteis de menor porte coletados serão acondicionados em sacos
plásticos contendo vegetação local, para evitar o ressecamento e compressão dos mesmos; já
os de maior porte, serão acondicionados em caixas de transporte de plástico.
Os répteis serão eutanasiados através de injeção intracelomática de tiopental sódico a 2%
(100mg/kg), precedida de sedação por tiletamina associada ao zolazepan na dose de 50mg/kg
(Mader, 2006 Resolução CONCEA Normativa Nº 21, de 20 de março de 2015). Em relação
aos anfíbios, uma vez que estes possuem a pele altamente permeável, utilizaremos o
anestésico Benzocaína em gel, com concentração de 20%, à uma dose de 182 mg/kg, aplicada
ventralmente (Torreilles et al., 2009). Logo após, serão fixados com formol (10%) e
preservados em álcool 70%.

Status de conservação e sistemática
O status de conservação das espécies será verificado em nível estadual (Bergallo, 2000),
nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2018). A nomenclatura científica e a sequência
sistemática seguirão Costa & Bernils (2015) e Uetz & Hosek (2017) para os répteis; Segalla et
al. (2016) e Frost (2017) para os anfíbios.

Pontos de amostragens
Os pontos foram selecionados na área diretamente afetada e na área de influência direta da
PCH Bom Jesus. Optamos por alterar dois pontos de amostragem do EAS, uma vez que estes
estão inseridos na área onde será feito o desmate para implantação do empreendimento e,
portanto, seriam eliminados, não permitindo análises e comparações futuras. Consideramos os
seguintes aspectos para a seleção dos mesmos:


Representatividade dos ambientes e estado de conservação da área: procuramos
contemplar os locais onde as condições ambientais são mais favoráveis ao encontro de
espécies da herpetofauna, e dessa forma esperamos ter uma melhor representatividade
da comunidade dentro da área de estudo;



Facilidades de acesso e segurança: avaliamos se o local oferece acesso viável em toda
a fase dos trabalhos, e risco de vida aos pesquisadores;



Viabilidade de aplicação do método: avaliamos se o método poderá ser aplicado até o
final da campanha, uma vez que a instalação de armadilhas requer cuidados para que
as mesmas, por exemplo, não sejam roubadas ou danificadas por animais domésticos,
como o gado.
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Para o método passivo de amostragem, serão instaladas 01 (uma) linha de funis em um
fragmento da ADA e 03 (três) linhas de funis em três fragmentos da AID, sendo um deles o
de controle. É importante uma amostragem nesses ambientes florestais, por estes serem uma
representação mais próxima da vegetação original da região, e consequentemente ter uma
representação mais real da herpetofauna local (Tabela 20; Figura 13).
Tabela 20: Coordenadas dos locais de amostragens com método passivo (funis) na PCH Bom
Jesus
PONTO
NO MAPA
BJ01
BJ02
BJ03
BJControle

LOCAL

AID
ADA
AID
AID

COORDENADAS (DATUM WGS 84 – 24K)

ARMADILHAS DE FUNIL
218949
219159
218445
217781

7662448
7661345
7661861
7661929

Figura 13: Pontos de instalação dos funis na PCH Bom Jesus

Já os covos para cágado serão instalados em poços próximos à vegetação arbórea ciliar, sendo
03 (três) na AID e 03 (três) na ADA (Tabela 21; Figura 14).
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Tabela 21: Coordenadas dos locais de amostragens com método passivo (cágado) na PCH Bom
Jesus
PONTO
NO MAPA
BJ01
BJ02
BJ03
BJ04
BJ05
BJ06

LOCAL

AID
AID
AID
ADA
ADA
ADA

COORDENADAS (DATUM WGS 84 – 24K)

ARMADILHAS DE COVO
217688
218343
218019
219103
218981
218987

7661946
7661429
7661093
7661328
7661723
7662058

Figura 14: Pontos de instalação dos covos na PCH Bom Jesus

Para o método ativo, selecionamos 07 (sete) pontos de amostragens, que englobam áreas
úmidas como lagoas artificiais, brejos e drenagens e na margem do rio Itabapoana (Tabela
22; Figura 15). Ainda consideraremos os registros ocasionais que ocorrerem nos
deslocamentos entre esses pontos, sendo os detalhes sobre esses deslocamentos serão
apresentados no relatório final.
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Tabela 22: Coordenadas dos locais de amostragens com método ativo na PCH Bom Jesus
PONTO
NO MAPA
BJ01
BJ02
BJ03
BJ04
BJ05
BJ06
BJControle

LOCAL

COORDENADAS (DATUM WGS 84 – 24K)

MÉTODO ATIVO DE AMOSTRAGEM
AID
218949
ADA
219159
AID
218445
AID
218479
AID
218003
AID
218388
AID
217781

7662448
7661345
7661861
7661672
7661052
7661384
7661929

Figura 15: Pontos de amostragem por método ativo na PCH Bom Jesus

Procedimentos em caso de captura do cágado-de-hogei
Durante as campanhas de monitoramento da herpetofauna, caso sejam capturados vivos
exemplares da espécie-alvo do PAN Paraíba do Sul Mesoclemmys hogei (cágado-de-hogei),
deve-se imediatamente comunicar uma das organizações abaixo:
 CEPTA/ICMBio – Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes
Continentais/Instituto Chico Mendes;
 CESP – Estação de Hidrobiologia e Aquicultura
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 PROJETO PIABANHA - Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul
 Instituto Estadual do Meio Ambiente - Superintendência Regional do Médio Paraíba –
SUPMEP/INEA
 Núcleo de Licenciamento Ambiental - NLA/SUPES/IBAMA/RJ;
 Fundação Biodiversitas
O espécime captura deve ser mantido vivo e levado para uma das instituições acima, aquela
que estiver mais próxima ao local do empreendimento.
Necessário se faz que seja elaborado e apresentado ao IBAMA, logo após a campanha onde o
espécime foi captura, Programa específico de monitoramento de Mesoclemmys hogei (cágadode-hogei), no intuito de estudar melhor a área de ocorrência da espécie, e propor ações de
manutenção e preservação das populações.

Riqueza
A determinação da riqueza de espécies seguirá o conceito de Townsend et al. (2006), onde a
definição de riqueza significa o número de espécies em uma determinada comunidade.
A riqueza de espécies observada será avaliada a partir da confecção da curva do coletor, onde
também será apresentada uma estimativa da riqueza. Será utilizado o estimador de riqueza
Jackknife1 com intervalo de confiança de 95%, que funciona como algoritmo não
paramétrico, o qual estima o número de espécies ainda por serem registradas, baseados numa
quantificação de raridade (Toti et al., 2000).
Os dados serão aleatorizados 1000 vezes. Com a aleatorização, o efeito de ordem de amostra
poderá ser removido, calculando-se a média das aleatorizações excedentes, produzindo, desta
maneira, uma curva livre de acumulação de espécies.
Para esta análise, serão consideradas apenas as espécies registradas diretamente ao longo do
estudo. Para o cálculo, será utilizado o programa EstimateS (versão 9.1) (Colwell et al.,
2012), e o programa Excel para a elaboração do gráfico.

Abundância
A abundância relativa é uma das variáveis mais comuns usadas por cientistas na avaliação da
estrutura de comunidades e é medida em unidades apropriadas para cada método utilizado. É
chamada abundância relativa para expressar o fato de que virtualmente todo método de
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amostragem é de alguma forma seletivo e, portanto, resulta em uma visão deturpada da
abundância verdadeira.
Para os anfíbios, a abundância de cada população será estimada em cada ponto de
amostragem, uma vez que este é um grupo de baixa capacidade de locomoção e fiel aos sítios
reprodutivos, o que garante uma independência entre os pontos. Essa estimativa será feita
através da contagem do número de machos em atividades de vocalização, enquadrando-os em
uma das seguintes classes de abundância (adaptado de Ávila & Ferreira 2004; Canelas &
Bertoluci 2007; São Pedro & Feio 2011):
 0 - nenhum indivíduo vocalizando;
 1 - entre 1 e 2 machos vocalizando;
 2 - entre 3 e 10 (vocalizações esparsas e sem sobreposição);
 3 - entre 11 e 35 (vocalizações se sobrepõe, mas ainda é possível individualizá-las e
estimar o número de indivíduos);
 4 - mais que 35 indivíduos vocalizando (formação de coro em que as vocalizações
individuais são indistinguíveis e não se pode estimar o número de indivíduos).

Similaridade
Para comparar a similaridade da herpetofauna entre os pontos amostrados e também em
relação às outras comunidades, será utilizado o coeficiente de similaridade de Jaccard
(Magurran, 1988) e posteriormente feita uma análise de agrupamento pelo método da média
não ponderada (UPGMA) (Krebs, 1999).
Essa análise compara qualitativamente a semelhança de espécies entre amostras sucessivas
retiradas ao longo de gradientes ambientais. É um coeficiente binário baseado na relação
presença-ausência de uma determinada espécie nas amostras comparadas.
Assim, duas amostras (populações ou subpopulações) comparadas apresentarão elevada
similaridade se a maioria das espécies que ocorrem em um, ocorrer também no outro.
Quantitativamente, varia entre 0 (similaridade mínima teórica) e 1 (similaridade máxima
teórica). As análises serão feitas utilizando o programa PAST 3.18.
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Diversidade de espécies
O índice de diversidade de espécies será calculado para os dados obtidos através da
amostragem por contagem direta do número de indivíduos observados, empregando-se o
índice de Shannon Wienner (H’), descrito pela equação:
S

H’ = -

  pi * log npi
i 1

, onde:

S = número total de espécies na amostra;
i = espécie 1, 2 na amostra;
pi = proporção de indivíduos da espécie i na amostra.

Equitabilidade J
Também será calculada a equitabilidade J da comunidade, através da fórmula:
E = H’/In (N), onde:
H’ = Índice de diversidade de Shannon;
N = número de espécies.
As análises destes índices permitirão avaliar diferenças temporais na estrutura das
comunidades.

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento da Herpetofauna será realizado trimestralmente, durante a fase
de instalação e operação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de
qualquer interferência na área.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Durante a instalação do empreendimento deverão ser elaborados relatórios semestrais e
durante a operação do empreendimento, relatório anuais, consolidando com os resultados
obtidos durante o monitoramento, propondo alterações na metodologia, caso se apliquem.

Página 138 de 267

2.7.6.2 Subprograma de Monitoramento da Ornitofauna
As aves têm ampla distribuição geográfica, invadindo todos os ambientes, terrestres,
aquáticos e aéreos, sendo ainda bastante diversificadas, com uma biodiversidade de cerca de
9.900 espécies, cujos estudos contribuíram bastante ao nosso conhecimento sobre os
vertebrados, principalmente na ecologia, morfologia e comportamento (Pough et al, 2003).
O continente Sul-americano é a região mais rica do mundo em diversidade de aves, com cerca
de 2.650 espécies residentes e cerca de 300 migrantes. O Brasil abriga uma das mais diversas
avifaunas, apresentando um total de 1901 espécies, sendo 270 endêmicas (CBRO, 2015).
Destas, 122 estão globalmente ameaçadas de extinção, classificando o Brasil em primeiro
lugar na lista de países com o maior número de aves ameaçadas no mundo (Birdlife
Internacional, 2014), fazendo deste um dos mais importantes centros para investimentos em
conservação (Sick, 1993).
As aves constituem um dos grupos mais bem estudados do ponto de vista ecológico e
taxonômico, e são comumente utilizadas como bioindicadores e na identificação de áreas de
endemismo e daquelas prioritárias para conservação (Eken et al., 2004).
Dessa forma, o inventariamento da ornitofauna durante a execução de qualquer tipo de
empreendimento é fundamental para que se tenha noção do real impacto das transformações
ambientais sobre esse grupo faunístico e, acima de tudo, para que sejam tomadas as medidas
necessárias visando à preservação das espécies envolvidas, tornando-se de extrema
importância buscar o esclarecimento de problemas taxonômicos, zoogeográficos e o
entendimento de aspectos da biologia e suas interações ecológicas com os habitats.

 Objetivo Geral
O presente programa tem como objetivo monitorar as comunidades de aves da área de
influência da PCH Bom Jesus, com a finalidade de acompanhar os efeitos da implantação do
empreendimento sobre esses animais, visando à conservação das espécies na região.

 Objetivos Específicos
 Monitorar as espécies da ornitofauna local, através da amostragem quali-quantitativa
de diferentes ambientes existentes na área de influência da PCH Bom Jesus;
 Estimar riqueza e frequência de espécies de aves da área da influência da PCH Bom
Jesus;
 Verificar a ocorrência de espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção;
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 Propor sugestões, visando o manejo e a conservação da fauna de aves da região, mas
principalmente para as espécies ameaçadas;
 Fornecer indicadores úteis para as políticas de conservação da biodiversidade da Mata
Atlântica.

 Desenvolvimento das Atividades

Aves: método ativo de amostragem
Listas de Mackinnon
Os dados quantitativos deverão ser coletados através de listas de Mackinnon (Mackinnon,
1991). Esta é uma metodologia utilizada para inventários rápidos, permitindo a realização de
amostragens por listas padronizadas ao longo de todo o dia, por diversos ambientes dentro de
cada ambiente, sem limitação de tempo e podendo gerar grande número de amostras por dia
(Bibby, 2004; Ribon, 2007).
Através de contatos visuais e das vocalizações das aves, são confeccionadas listas compostas
por 10 espécies cada, sendo que as espécies poderão figurar em várias listas, desde que o
contato não seja com o mesmo indivíduo. A partir das amostras é calculado um índice de
abundância relativa, denominado Índice de Frequência nas Listas (IFL). O IFL de uma
espécie é obtido dividindo-se o número de listas de 10 espécies em que ela ocorre pelo
número total de listas obtidas. Quanto mais abundante a espécie, maior o IFL (Ribon, 2010).
As incursões a campo são realizadas pela manhã, das 6h00min até cerca de 11h00min, e no
período da tarde, das 15h00min até as 21h00min. Esses horários são classificados como os de
maior atividade das aves. Tais atividades compreendem aproximadamente 5 horas em cada
ambiente, totalizando aproximadamente 35 horas de esforço aplicado por campanha amostral.

Aves: método passivo de amostagem
Redes de Neblina (mist-nets)
Como método passivo de amostragem, deverão ser utilizadas redes de neblina com tamanho
10x3 m, dispostas em linha. Em cada ambiente amostral será utilizada 1 linha com 10 redes
de neblina. As redes serão abertas ao amanhecer, sendo vistoriadas a cada 30 minutos,
permanecendo abertas durante seis horas por dia.
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O esforço amostral, o qual é obtido multiplicando-se a área total das redes (altura x largura)
pelo número de redes utilizadas, por sua vez, multiplicando-se pelo número de horas e dias
que a rede fica exposta (Straube; Bianconi, 2002), é de 1.800m².h por ambiente amostral
contemplado e 7.200m².h por campanha.
30m² x 10 redes x 6h x 1 dia = 1.800m².h por ambiente
1.800m².h x 4 dias = 7.200m².h por campanha

Marcação
As aves capturadas serão retiradas das redes de neblina e acondicionadas em sacos de
contenção e, posteriormente, anilhadas no tarso com anéis de alumínio com códigos alfanuméricos fornecidas pelo CEMAVE/ICMBio, sendo também utilizadas de forma associada,
anilhas plásticas coloridas.
Após este procedimento será realizada a morfometria padrão do CEMAVE/ICMBio (1994),
na qual serão tomados dados sobre tarso, bico, occiput, asa, cauda, comprimento total, além
de avaliadas a presença de mudas de penas, placa de incubação, exoparasitas e peso. As
medidas morfométricas serão tomadas com paquímetro e régua metálica, e o peso com
balanças Pesola© de 100 g, 300 g e 600 g. e 2.500g. Antes da soltura, quando necessário, as
aves serão fotografadas.

Eutanásia
A eutanásia do exemplares será realizada de acordo com a resolução CFBIO nº 301/2012 (Art.
8º A coleta de espécime animal, quando for imprescindível ao alcance dos objetivos dos
estudos, pesquisa, atividades de ensino e serviço em geral deve ser realizada com
minimização do sofrimento, por meio de métodos que produzam inconsciência rápida e
subsequente morte sem evidência de dor ou agonia, ou utilizando anestésicos em doses
suficientes para produzir a perda indolor da consciência, seguida de parada
cardiorrespiratória.) e a Portaria CFBio nº 140/2012 (Art. 4º A coleta de espécime animal ou
de material biológico acompanhada de morte, quando for imprescindível ao alcance dos
objetivos dos estudos, pesquisas, atividades de ensino e serviços em geral, deve ser realizada
com minimização do sofrimento por meio de métodos que produzam inconsciência rápida e
subsequente morte sem evidência de dor ou agonia, ou utilizando drogas anestésicas em
doses suficientes para produzir a perda indolor da consciência, seguida de parada
cardiorrespiratória).
Dessa forma, as aves coletadas serão eutanasiadas com Tiopental, administrado por via
intravenosa e apenas na impossibilidade desta, por via intraperitoneal. Quanto a administração
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do fármaco, será utilizada a dosagem de 120mg/Kg. Reiterando que, os procedimentos, serão
precedidos de medicação pré-anestésica, Midazolam a 10mg/Kg. Posteriormente as peles
deverão ser tratadas e taxidermizadas em posição padrão de tombo, as carcaças serão enviadas
para tombo referenciadas e em via úmida, álcool 70º GL para posterior tratamento em
dermestério. Reiterando que só serão coletados espécimes com complicações taxonômicas.

Status de conservação e sistemática
O status de conservação das espécies será verificado em nível estadual (DIÁRIO OFICIAL,
1997), nacional (MMA, 2014) e global (IUCN, 2017). A nomenclatura científica e a
sequência sistemática seguirão o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2015).

Pontos de amostragens
Os pontos foram selecionados na área diretamente afetada e na área de influência direta da
PCH Bom Jesus. Optamos por alterar dois pontos de amostragem do EAS, uma vez que estes
estão inseridos na área onde será feito o desmate para implantação do empreendimento e,
portanto, seriam eliminados, não permitindo análises e comparações futuras. Consideramos os
seguintes aspectos para a seleção dos mesmos:


Representatividade dos ambientes e estado de conservação da área: procuramos
contemplar os locais onde as condições ambientais são mais favoráveis ao encontro de
espécies da ornitofauna, e dessa forma esperamos ter uma melhor representatividade
da comunidade dentro da área de estudo;



Facilidades de acesso e segurança: avaliamos se o local oferece acesso viável em toda
a fase dos trabalhos, e risco de vida aos pesquisadores;



Viabilidade de aplicação do método: avaliamos se o método poderá ser aplicado até o
final da campanha, uma vez que a instalação de armadilhas requer cuidados para que
as mesmas, por exemplo, não sejam roubadas ou danificadas por animais domésticos,
como o gado.

Tabela 23: Coordenadas dos locais de amostragens com métodos passivos na PCH Bom Jesus
PONTO
NO MAPA
BJ01
BJ02
BJ03
BJControle

LOCAL

COORDENADAS (DATUM WGS 84 – 24K)

Método Passivo (Redes de neblina)
AID
218949
ADA
219159
AID
218445
AID
217781

7662448
7661345
7661861
7661929
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Figura 16: Pontos de instalação de Redes de Neblina

Tabela 24: Coordenadas dos locais de amostragens com métodos ativos na PCH Bom Jesus
PONTO
NO MAPA
BJ01
BJ02
BJ03
BJ04
BJ05
BJ06
BJControle

LOCAL

COORDENADAS (DATUM WGS 84 – 24K)

Método Ativo (Listas de Mackinnon)
AID
218949
ADA
219159
AID
218445
ADA
218799
AID
218003
AID
218287
AID
217781

7662448
7661345
7661861
7661310
7661052
7661446
7661929
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Figura 17: Pontos de amostragem com Listas de Mackinnon

Análises de riqueza, diversidade e similaridade

Frequência de ocorrência
Conforme SIMON et al. (2007) a Frequência de Ocorrência (FO) de cada espécie na área de
estudo deve ser determinada com base na seguinte equação (D’angelo Neto et al. 1998):
FO = N x 100 / NT, onde:
N = número de amostras que a espécie foi registrada
NT = número total de amostras
Logo, a FO relaciona a proporção das amostras em que a espécie foi detectada com o número
total de amostras obtidas no trabalho, indicando a probabilidade de uma espécie ser
encontrada na área de estudo.
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Diversidade de espécies
O índice de diversidade de espécies será calculado para os dados obtidos através da
amostragem por contagem direta do número de indivíduos observados, empregando-se o
índice de Shannon Wienner (H’), descrito pela equação:
S

H’ = -

  pi * log npi
i 1

, onde:

S = número total de espécies na amostra
i = espécie 1, 2 na amostra
pi = proporção de indivíduos da espécie i na amostra

Equitabilidade J
Também será calculada a equitabilidade J da comunidade, através da fórmula:
E = H’/In (N), onde:
H’ = Índice de diversidade de Shannon
N = número de espécies

Similaridade
As análises de similaridade utilizam uma matriz de dados baseada na presença e na ausência
das espécies para cada estação, incluindo-se todos os dados qualitativos. Este procedimento
analisa, somente, a composição de espécies entre as áreas (presença e ausência), pois é dado
peso igual para todas as espécies, independentemente da abundância de cada uma. Como
método de análise, será empregado o índice de similaridade Bray-curts (análise de Cluster),
calculados entre os pontos de coleta. Os índices serão calculados através da fórmula:
Ss = _2c,_ onde:
a+b
Ss = índice de similaridade de Sorensen;
a = número total de amostras presentes na amostra “a”;
b = número total de espécies presentes na amostra “b”;
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c = número total de espécies comuns às amostras “a” e “b”.

Índice de riqueza Jackkniffe 1º ordem
Riqueza de Jackkniffe 1ª ordem estima a riqueza de espécies da comunidade, a estimativa é
calculada pela seguinte equação:
𝐸𝐷=𝑆𝑜𝑏𝑠+𝑠1(

)

Onde: Sobs = número de espécies observadas; s1 = o número de espécie que está presente em
somente um agrupamento (espécie de um agrupamento) e f = o número de agrupamento que
contém iésima espécie de um agrupamento.

Índice de Frequência em Listas
A partir das amostras obtidas através do método ativo de amostragem é calculado um índice
de abundância relativa, denominado Índice de Frequência nas Listas (IFL). O IFL de uma
espécie é obtido dividindo-se o número de listas de 10 espécies em que ela ocorre pelo
número total de listas obtido. Quanto mais abundante a espécie, maior o IFL (RIBON, 2010).
As análises destes índices permitirão avaliar diferenças temporais na estrutura das
comunidades. Para análise e tratamento dos dados observados, foram utilizados os programas
EstimateS 9.10 PAST 2.06 e Excel 2013.

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento da Ornitofauna será realizado trimestralmente, durante a fase
de instalação e operação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de
qualquer interferência na área.

 Acompanhamento dos Monitoramentos
Durante a instalação do empreendimento deverão ser elaborados relatórios semestrais e
durante a operação do empreendimento, relatório anuais, consolidando com os resultados
obtidos durante o monitoramento, propondo alterações na metodologia, caso se apliquem.
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2.7.6.3 Subprograma de Monitoramento da Mastofauna
Considerando os mamíferos descritos atualmente, 688 espécies ocorrem em território
brasileiro, o que representa aproximadamente 13% da biota pertencente ao grupo no mundo
(Reis et al., 2011).
Assim como adotado por Chiarello (2000), são caracterizados mamíferos de pequeno porte
não voadores, sendo aqueles os quais os indivíduos não atingem 1kg de massa corporal em
fase adulta, sendo estes pertencentes as ordens Didelphimorphia, Rodentia.
Os roedores representam quantitativamente a maior ordem dentre os mamíferos, com 2227
espécies conhecidas. Destas, 243 são registradas no Brasil (Reis et al., 2011). Com relação aos
marsupiais, 55 espécies já foram descritas no país (Reis et al., 2011).
A diversidade biológica do Brasil é ainda pouco conhecida, embora seja considerada a maior
do planeta. O estado de conhecimento da diversidade de mamíferos segue a mesma tendência
geral, podendo aumentar conforme os inventários sejam intensificados e análises citogenéticas
e moleculares sejam implementadas (Reis et al., 2011). Entretanto, segundo Sabino & Prado
(2005), esse conhecimento se encontra desequilibrado, com algumas ordens menos
conhecidas que outras.
Dados sobre abundância e distribuição são muito importantes para a avaliação do status de
conservação de um táxon (IUCN, 2001), sendo que uma das dificuldades para essa avaliação
em nível nacional é a escassez de dados publicados sobre composição e abundância das
espécies em níveis locais e regionais. Apenas os Estados do Paraná, de Minas Gerais, São
Paulo, do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul possuem listas de espécies de mamíferos
ameaçados de extinção.
A perda de hábitat e a fragmentação relacionadas ao desenvolvimento econômico são as
maiores ameaças aos mamíferos silvestres terrestres no Brasil (Costa et al., 2005) e
provavelmente do mundo. Constatou-se que 80% da área do planeta necessária para garantir
no mínimo 10% da distribuição geográfica das espécies de mamíferos já foram afetadas de
alguma forma pela agricultura (Ceballos et al., 2005).
Dessa forma, o monitoramento da mastofauna durante a instalação e operação de qualquer
tipo de empreendimento é fundamental para que se tenha noção do real impacto das
transformações ambientais sobre esse grupo faunístico e, acima de tudo, para que sejam
tomadas as medidas necessárias visando à preservação das espécies envolvidas, tornando-se
de extrema importância buscar o esclarecimento de problemas taxonômicos, zoogeográficos e
o entendimento de aspectos da biologia e suas interações ecológicas com os habitats.
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 Objetivo Geral
O presente programa tem como objetivo monitorar as comunidades de mamíferos da área de
influência da PCH Bom Jesus, com a finalidade de acompanhar os efeitos da implantação do
empreendimento sobre esses animais, visando à conservação das espécies na região.

 Objetivos Específicos
 Monitorar as espécies da mastofauna local, através da amostragem qualitativa de
diferentes ambientes existentes na área de influência da PCH Bom Jesus;
 Estimar riqueza e frequência de espécies de mamíferos de pequeno, médio e grande
porte da área da influência da PCH Bom Jesus;
 Verificar a ocorrência de espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção;
 Propor sugestões, visando o manejo e a conservação da fauna de mamíferos da região,
mas principalmente para as espécies ameaçadas;
 Fornecer indicadores úteis para as políticas de conservação da biodiversidade da Mata
Atlântica.

 Desenvolvimento das Atividades
O monitoramento da mastofauna será realizado através de três métodos distintos para
“Pequenos mamíferos não voadores”, “Pequenos mamíferos voadores” e “Médios e grandes
mamíferos”, através das seguintes atividades:
 Amostragens em transectos lineares (“censos”) conduzidas durante o período diurno e
noturno para o registro de mamíferos de médio e grande porte;
 Emprego de armadilhas de isca do tipo gaiola de arame galvanizado, para captura de
pequenos mamíferos não voadores;
 Emprego de armadilhas do tipo Rede de Neblina para captura de pequenos mamíferos
voadores;
 Emprego de armadilhas fotográficas para captura de registros de mamíferos;
 Uso de playback para a confirmação de presença de primatas;
 Entrevistas com moradores locais, antigos caçadores e pesquisadores que já atuaram
na área.
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Mastofauna de médio e grande porte: método ativo de amostragem
O censo, baseado na Metodologia dos Transetos Lineares (Buckland et al., 1993), permite o
avistamento direto dos animais, sendo realizado por um único observador, que percorre a
trilha com velocidade constante de 1 km/h. Alguns dados básicos são coletados, como a
distância percorrida, horário de início e fim de cada sessão de censo, distância do primeiro
animal em relação ao observador e à trilha, altura do animal, entre outras observações
consideradas pertinentes.
Os censos serão feitos em trilhas já existentes, bem como nas bordas das matas e estradas de
terra no entorno e interior das mesmas, em dois horários principais, no início da manhã
(06:00-10:00h) e no início da noite (18:00-22:00 h), (4 horas/dia* 5 dias + 4 horas/noite* 4
noites = 36 horas/campanha/pessoa). As distâncias serão medidas através de aparelho de GPS.
Nos censos noturnos serão usadas lanternas de longo alcance de mão e de cabeça para
visualizar o solo, mas também o dossel das maiores árvores buscando registrar espécies
arborícolas. Também serão usados binóculos.
Serão observados vestígios indiretos de presença (rastros, fezes, vocalizações, etc.), sendo que
os mesmos serão anotados em caderno de campo e feito um registro fotográfico com o auxílio
de uma régua para referência.
O início e o término dos censos serão anotados, assim como a distância percorrida em cada
um, possibilitando comparações com outros sítios acerca do esforço amostral e da taxa de
encontro, que pode ser usada como um índice de abundância relativa (Chiarello, 1999;
Chiarello, 2000).
Visando uma melhor caracterização da fauna de primatas será utilizada a técnica de playback
que se baseia no uso de vocalizações previamente gravadas e típicas de cada espécie, com
auxílio de um MP3 e caixas amplificadoras (Melo e Mendes, 2000). Esta técnica, além de
permitir uma observação direta do grupo para contagem dos indivíduos, favorece o registro de
espécies de difícil visualização.
Para a complementação do esforço do método ativo aplicado, serão realizadas entrevistas
informais com moradores locais, próximos à área estudada, sendo abordados questionamentos
sobre a presença de espécies, principalmente as de maior porte, que são oportunamente mais
avistadas, e aquelas cujo padrão morfológico permita uma descrição e identificação segura.

Mastofauna de médio e grande porte: método passivo de amostragem
Armadilhas fotográficas permitem detectar, em condições naturais, espécies de difícil
observação, esquivas, ou de hábito noturno, que ocorrem em densidades baixas ou ainda,
difíceis de serem capturadas e recapturadas. Deverão ser instaladas 04 (quatro) “câmeras
trap”, armadilhas fotográficas, Bushnell ®. Estas serão dispostas na área do empreendimento,
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em pontos pré-determinados julgados como potenciais áreas de interesse para a ocorrência de
espécies. As armadilhas deverão permanecer ligadas durante todo período amostral.
As armadilhas serão instaladas no primeiro dia de campanha, na parte da manhã e ficarão
ativas por todo o período de amostragem, entre 12h00min do primeiro dia e 12h00min do
último dia, totalizando 72 horas de amostragem. O esforço amostral para as armadilhas
fotográficas será de 72h/armadilha*4 armadilhas = 288 horas de amostragem.

Mastofauna de pequeno porte: método passivo de amostragem
Buscando amostrar a fauna de mamíferos de pequeno porte, deverão ser utilizadas armadilhas
de iscas do tipo gaiola de arame galvanizado (Live Traps), alocadas em 4 estações amostrais
pré-determinadas, cada uma contendo 6 armadilhas, sendo 03 (29x11x15 cm), 02 (40x18x18
cm) e 01 (63x26x22 cm), perfazendo um total de 24 armadilhas. Estas seguirão padrão
aleatório de instalação com distância mínima de 20 metros entre si. Um total de 12 armadilhas
deverá ser instalado no sub-bosque, com altura máxima de 2 metros, buscando inventariar
espécies de hábito arborícola. As armadilhas deverão ser vistoriadas todas as manhãs.
As armadilhas serão instaladas no primeiro dia de campanha, na parte da manhã e ficarão
ativas por todo o período de amostragem, entre 12h00min do primeiro dia e 12h00min do
último dia, totalizando 72 horas de amostragem. O esforço amostral para as armadilhas live
traps será de 72h/armadilha* 24 armadilhas = 1728 horas de amostragem e 432 horas por
estação amostral.

Mastofauna de pequeno porte: método passivo de amostragem - pequenos mamíferos
voadores (Quirópteros)
O estudo dos morcegos será realizado através do método tradicional de captura através de
rede de neblina. Serão usadas 04 (quatro) redes de neblina “mist-nets” com dimensões de
10,00 × 3,00 m, sendo abertas ao entardecer com revisão em intervalos de 15 minutos e
fechamento após seis horas de exposição (Pacheco, 2005). Em todas as noites de coletas, as
redes serão dispostas da mesma forma, escolhidos ambientes abertos para a disposição de
todas no interior de fragmentos florestais, e/ou em trilhas já abertas. O esforço amostral é
calculado conforme Straube & Bianconi (2002), ou seja, é utilizada uma fórmula em que o
esforço de captura é obtido pela multiplicação simples da área de cada rede pelo tempo de
exposição, multiplicado pelo número de repetições e, por fim, pelo número de redes. Serão
utilizadas 4 redes, durante 4 noite (com seis horas de exposição), perfazendo um esforço
amostral de 2880 armadilha/rede para a PCH Bom Jesus. Os espécimes serão identificados
principalmente através da chave de identificação (Díaz et al., 2011; Moratelli et al., 2011). Os
morcegos coletados serão fixados em Formol 10% e conservadas em álcool etílico 70%
(Auricchio & Salomão, 2002), e enviados para tombamento.
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Marcação
Os animais capturados deverão ser triados conforme procedimento padrão, que inclui
identificação baseada em caracteres morfológicos, bem como através da coleta de dados
biológicos, como massa corporal, sexo, maturidade reprodutiva e dados morfométricos, assim
como adotado por Bonvicino et al., 2008, comprimento cabeça-corpo (CC) em milímetros,
comprimento da cauda (CA) em milímetros, pata direita posterior com unha (PÉ) em
milímetros, orelha interna (O) em milímetro, maior vibrissa (V) em milímetros e massa
corporal (MC) em gramas, apresentando a média de exemplares medidos e o intervalo de
variação (valores mínimos e máximos da série medida). Deverá ser coletado a título de
indivíduo testemunho, no mínimo, um exemplar de cada espécie, sendo que o número
máximo de coleta por espécie não ultrapasse três exemplares. Os indivíduos capturados
deverão ser marcados com brincos numerados para identificação em possíveis recapturas e
posteriormente deverão ser liberados no mesmo local onde ocorreu a captura.

Eutanásia
A eutanásia do exemplares será realizada de acordo com a resolução CFBIO nº 301/2012 (Art.
8º A coleta de espécime animal, quando for imprescindível ao alcance dos objetivos dos
estudos, pesquisa, atividades de ensino e serviço em geral deve ser realizada com
minimização do sofrimento, por meio de métodos que produzam inconsciência rápida e
subsequente morte sem evidência de dor ou agonia, ou utilizando anestésicos em doses
suficientes para produzir a perda indolor da consciência, seguida de parada
cardiorrespiratória.) e a Portaria CFBio nº 140/2012 (Art. 4º A coleta de espécime animal ou
de material biológico acompanhada de morte, quando for imprescindível ao alcance dos
objetivos dos estudos, pesquisas, atividades de ensino e serviços em geral, deve ser realizada
com minimização do sofrimento por meio de métodos que produzam inconsciência rápida e
subsequente morte sem evidência de dor ou agonia, ou utilizando drogas anestésicas em
doses suficientes para produzir a perda indolor da consciência, seguida de parada cárdiorespiratória).
Dessa forma, os mamíferos coletados serão eutanasiadas com Tiopental, administrado por via
intravenosa e apenas na impossibilidade desta, por via intraperitoneal. Quanto a administração
do fármaco, será utilizada a dosagem de 120mg/Kg. Reiterando que, os procedimentos serão
precedidos de medicação pré-anestésica, Midazolam a 10mg/Kg.

Status de conservação e sistemática
Para a confecção da lista final da mastofauna, as espécies serão enquadradas em categorias de
ameaça, conforme a raridade regional, nacional e mundial (IUCN - União Mundial para a
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Natureza; IUCN, 2012; Machado et al., 2008), além do potencial uso e tráfico de algumas
delas, conforme rege os padrões mundiais estabelecidos pela CITES - Convenção sobre o
Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção).

Pontos de amostragens
Os pontos foram selecionados na área diretamente afetada e na área de influência direta da
PCH Bom Jesus. Optamos por alterar dois pontos de amostragem do EAS, uma vez que estes
estão inseridos na área onde será feito o desmate para implantação do empreendimento e,
portanto, seriam eliminados, não permitindo análises e comparações futuras. Consideramos os
seguintes aspectos para a seleção dos mesmos:


Representatividade dos ambientes e estado de conservação da área: procuramos
contemplar os locais onde as condições ambientais são mais favoráveis ao encontro de
espécies da mastofauna, e dessa forma esperamos ter uma melhor representatividade
da comunidade dentro da área de estudo;



Facilidades de acesso e segurança: avaliamos se o local oferece acesso viável em toda
a fase dos trabalhos, e risco de vida aos pesquisadores;



Viabilidade de aplicação do método: avaliamos se o método poderá ser aplicado até o
final da campanha, uma vez que a instalação de armadilhas requer cuidados para que
as mesmas, por exemplo, não sejam roubadas ou danificadas por animais domésticos,
como o gado.

Tabela 25: Coordenadas dos locais de amostragens com métodos ativos e passivos na PCH Bom
Jesus
PONTO
NO MAPA

LOCAL

COORDENADAS (DATUM WGS 84 – 24K)

Método Passivo (Armadilhas Live Trap, Armadilhas Fotográficas e Redes de Neblina)
BJ01
AID
218949
7662448
BJ02
ADA
219159
7661345
BJ03
AID
218445
7661861
BJControle
AID
217781
7661929
Método Ativo (Transectos Lineares)
BJ01
AID
218949
7662448
BJ02
ADA
219159
7661345
BJ03
AID
218445
7661861
BJ04
ADA
218799
7661310
BJ05
AID
218003
7661052
BJ06
AID
218287
7661446
BJControle
AID
217781
7661929
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Figura 18: Pontos de amostragem da mastofauna através de métodos passivos

Figura 19: Pontos de amostragem da mastofauna através de métodos ativos
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Análises de riqueza, diversidade e similaridade

Frequência de ocorrência
Conforme SIMON et al. (2007) a Frequência de Ocorrência (FO) de cada espécie na área de
estudo deve ser determinada com base na seguinte equação (D’ANGELO NETO et al. 1998):
FO = N x 100 / NT, onde:
N = número de amostras que a espécie foi registrada
NT = número total de amostras
Logo, a FO relaciona a proporção das amostras em que a espécie foi detectada com o número
total de amostras obtidas no trabalho, indicando a probabilidade de uma espécie ser
encontrada na área de estudo.

Diversidade de espécies
O índice de diversidade de espécies será calculado para os dados obtidos através da
amostragem por contagem direta do número de indivíduos observados, empregando-se o
índice de Shannon Wienner (H’), descrito pela equação:
S

H’ = -

  pi * log npi
i 1

, onde:

S = número total de espécies na amostra
i = espécie 1, 2 na amostra
pi = proporção de indivíduos da espécie i na amostra

Equitabilidade J
Também será calculada a equitabilidade J da comunidade, através da fórmula:
E = H’/In (N), onde:
H’ = Índice de diversidade de Shannon
N = número de espécies
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Índice de riqueza de Jackkniffe 1ª ordem
Riqueza de Jackkniffe 1ª Ordem estima a riqueza de espécies da comunidade, a estimativa é
calculada pela seguinte equação:
𝐸𝐷=𝑆𝑜𝑏𝑠+𝑠1(

)

Onde: Sobs = número de espécies observadas; s1 = o número de espécie que está presente em
somente um agrupamento (espécie de um agrupamento) e f = o número de agrupamento que
contém iésima espécie de um agrupamento.

Similaridade
As análises de similaridade utilizam uma matriz de dados baseada na presença e na ausência
das espécies para cada estação, incluindo-se todos os dados qualitativos. Este procedimento
analisa, somente, a composição de espécies entre as áreas (presença e ausência), pois é dado
peso igual para todas as espécies, independentemente da abundância de cada uma. Como
método de análise, será empregado o índice de similaridade Bray-curts (análise de Cluster),
calculados entre os pontos de coleta. Os índices serão calculados através da fórmula:
Ss = _2c,_ onde:
a+b
Ss = índice de similaridade de Sorensen;
a = número total de amostras presentes na amostra “a”;
b = número total de espécies presentes na amostra “b”;
c = número total de espécies comuns às amostras “a” e “b”.
As análises destes índices permitirão avaliar diferenças temporais na estrutura das
comunidades. Para análise e tratamento dos dados observados, foram utilizados os programas
EstimateS 9.10 PAST 2.06 e Excel 2013.

 Periodicidade
O Programa de Monitoramento da Mastofauna será realizado trimestralmente, durante a fase
de instalação e operação da PCH Bom Jesus, sendo a primeira campanha realizada antes de
qualquer interferência na área.
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 Acompanhamento dos Monitoramentos
Durante a instalação do empreendimento deverão ser elaborados relatórios semestrais e
durante a operação do empreendimento, relatório anuais, consolidando com os resultados
obtidos durante o monitoramento, propondo alterações na metodologia, caso se apliquem.

2.7.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre possui inter-relação com o Programa
Ambiental para a Construção, Programas de Educação Ambiental e Programa de
Comunicação Social.

2.7.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos


Lei nº 6938/81;



Resolução CONAMA nº 01/86;



Instrução Normativa nº 146, de 10 de janeiro de 2017 – IBAMA;



Deverá ser solicita Autorização para Monitoramento da Fauna Terrestre, sendo as
campanhas informadas ao IBAMA com no mínimo 30 dias de antecedência.

2.7.9 Etapas e Cronograma de Execução
Tabela 26: Cronograma de atividades do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO – ANO 1
MESES
ATIVIDADES

Pré-obra
1

2

Fase de Instalação
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Monitoramento da
Herpetofauna
Monitoramento da
Ornitofauna
Monitoramento da
Mastofauna
Relatórios

Página 156 de 267

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE OPERAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Monitoramento da
Herpetofauna
Monitoramento da
Ornitofauna
Monitoramento da
Mastofauna
Relatórios

Obs: O monitoramento da fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras,
repetindo a periodicidade do Ano 1 para os demais anos. Para a fase de operação o
monitoramento deverá se estender por toda a validade da licença ambiental do
empreendimento.

2.7.10 Acompanhamento e Avaliação
Durante a instalação do empreendimento deverão ser elaborados relatórios semestrais e
durante a operação do empreendimento, relatório anuais, consolidando com os resultados
obtidos durante o monitoramento, propondo alterações na metodologia, caso se apliquem.

2.7.11 Responsáveis pela Implementação do Programa
A responsabilidade pela execução do Programa é do empreendedor, podendo, para tanto,
contratar uma ou mais empresas especializadas ou profissionais especialistas para a sua
execução.

2.7.12 Responsáveis Técnicos
Profissional
Paulo Roberto de
Oliveira Júnior

Formação
Registro Profissional
Biólogo
CRBio: 76.544/04/02/D

ART

CTF

2-30523/19-E

4971877
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2.8
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD),
INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DA APP

2.8.1 Justificativa
O presente programa tem como escopo principal o estabelecimento de uma estratégia de
intervenção para recuperação de superfícies degradadas em decorrência das obras realizadas
durante o período de construção da PCH Bom Jesus, permitindo o início do retorno das
funções ecológicas aos ambientes degradados. Este programa será direcionado à recuperação
da função ambiental do solo e da flora, através da utilização de técnicas mecânicas e
vegetativas, de acordo com a situação das áreas degradadas.
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 preservação e 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.

2.8.2 Objetivos

Geral
O objetivo desse programa é 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 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.
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Específicos
 Recuperar as áreas deterioradas pela execução das obras;
 Restaurar as características funcionais das áreas impactadas;
 Revegetar e/ou enriquecer a APP do empreendimento;

2.8.3 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.

2.8.4 Indicadores Ambientais
 Ingresso de regeneração natural;
 Cobertura vegetal;
 Estabilização de processos erosivos;
 Turbidez e outros parâmetros de qualidade da água.

2.8.5 Público Alvo
O Programa tem como público-alvo as associações da região, o órgão ambiental responsável
pelo licenciamento e os gestores do empreendimento.

2.8.6 Metodologia e Descrição das Atividades
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;
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 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.
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.
O presente trabalho foi estruturado para fornecer informações básicas para recuperação das
superfícies degradadas, prescindido de um diagnóstico que forneça um levantamento
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quantitativo de superfície a ser tratada, considerando as diferentes tipologias de alvo,
viabilizando um planejamento de médio e longo prazo.

Descrição dos Tipos de Áreas a Serem Tratadas

Superfícies com substrato terroso com declividade máxima de 30%
Refere-se a superfícies com substrato terroso ou em estágio avançado de alteração da rocha,
apresentando-se como uma superfície de média a alta profundidade e friável. A declividade
não excede os 30% (topografia plana a suave ondulada). Sua formação se dá como
consequência de trabalhos de movimentação de terra, realizados durante a abertura de acessos
e abertura de áreas para abrigo de estruturas de produção/apoio e, ainda, áreas de
empréstimo/bota-fora e sistema de adução.

Superfícies com substrato terroso com declividade maior que 30%
Refere-se a superfícies com substrato terroso ou em estágio avançado de alteração da rocha,
apresentando-se como uma superfície de média a alta profundidade e friável. A declividade
excede, necessariamente, os 30% (topografia íngreme). Sua ocorrência é observada,
principalmente, nos taludes de corte/aterro, surgidos em função da abertura de acessos,
durante as operações de terraplanagem e de superfícies, preparadas para abrigo de estruturas
de produção/apoio, áreas de empréstimo/bota fora e sistema de adução.

Superfícies com substrato pétreo com declividade qualquer
Refere-se a superfícies com substrato pétreo ou em estágio incipiente de alteração da rocha,
apresentando-se como uma superfície de pequena profundidade e pouco friável. Admite-se
qualquer declividade para esta tipologia de cenário. Sua ocorrência é observada,
principalmente, em taludes de corte, surgidos em função da abertura de acessos e áreas de
bota-fora/empréstimo de material pétreo estéreo.

Superfícies com substrato terroso com declividade qualquer, cuja vertente esteja
voltada para uma linha de drenagem perene ou temporária
Refere-se a superfícies com substrato terroso ou em estágio avançado de alteração da rocha,
apresentando-se como uma superfície de média a alta profundidade e friável. Admite-se
qualquer declividade existente para esta tipologia de cenário. Sua ocorrência é observada,
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principalmente, em taludes de corte/aterro, surgidos em função da abertura de acessos,
terraplanagem de superfícies preparadas para abrigo de estruturas de produção/apoio e áreas
de empréstimo/bota fora e sistema de adução.
Sua localização na paisagem situa-se em uma vertente que esteja voltada para uma linha de
drenagem perene ou temporária, de forma que todo sedimento carreado para elevações
inferiores da paisagem, originado de processo erosivo na superfície-alvo, apresente grande
probabilidade de ser carreada, via fluxo superficial de um curso d’água ou enxurrada,
podendo acarretar assoreamento e/ou comprometimento da qualidade físico-química da água,
em outros sítios mais distantes.

Superfície pontual com ocorrência de erosão laminar
Corresponde ao tipo de formação em que a erosão ocorre em reboleira, em forma de camadas.
Neste caso, os horizontes do solo são removidos, um a um, na medida em que o manto de
erosão avança em profundidade.

Superfície pontual com ocorrência de erosão em sulcos pouco profundos
Corresponde ao tipo de formação linear, normalmente, posicionado paralelamente ao sentido
da maior declividade do terreno. Neste caso, mais de um horizonte do solo pode ser
simultaneamente carreado (destruído).

Voçorocas em Desenvolvimento
São pontos de erosão no terreno, que se apresentam como sulcos profundos na superfície e,
quando não tratados, tem seu tamanho aumentado, na medida em que funcionam como
caminho preferencial de condução de águas pluviais captadas à montante e não percoladas
(fluxo superficial, enxurrada).
No caso de ocorrência dessas estruturas nas áreas diretamente afetadas pelas obras,
recomenda-se que elas sejam tratadas imediatamente.
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Especificação dos Tratamentos Recomendados

Superfícies com declividade superior a 30% (topografia íngreme), com substrato
terroso ou pétreo alterado, de forma que a consistência se apresente friável ou, no
máximo firme

Descrição
Tratamento aplicável em superfícies de topografia íngreme, recentemente degradadas.

Tipo de alvo recomendado
O tratamento consiste em semeadura de mistura de sementes em substrato friável adubado,
sem aplicação compulsória de cobertura morta. A dispensa da utilização da cobertura morta
pode ser adotada com sucesso no caso de aplicação de tratamento corretivo, logo após a
exposição da superfície. Para superfícies que se mantiveram desnudas por tempo prolongado,
sujeitas, portanto, a ciclos de umedecimento e secagem, e, ainda, impacto direto da gota de
chuva, deverá utilizar-se, necessariamente, o lançamento de cobertura morta. Isto se dá
porque as superfícies menos friáveis deverão sofrer um processo de escarificação mais
intenso, permanecendo mais suscetíveis à atuação do processo erosivo.
A eficiência da intervenção proposta será tanto maior, quanto mais imediata for à aplicação.
Excepcionalmente, em sítios específicos do alvo tratado (topografia plana), onde for possível
o coveamento, pode-se efetuar o plantio de mudas ou o transplante de propágulos disponíveis,
ou, ainda, a aplicação do solo decapeado.

Detalhamento da fase de implantação e descrição das tarefas
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:

 Eliminação de trechos de taludes negativos
Consistem no retaludamento de trechos do terreno, principalmente aqueles localizados na
cabeceira do talude. Em função do comprimento dos lançantes e/ou dificuldades de acesso à
cabeceira do talude, esta intervenção terá que ser feita manualmente, na maioria dos casos. A
tarefa inclui o cumprimento dos seguintes passos:
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 Remoção da vegetação existente a montante da cabeceira do talude, se necessário;
 Reconformação dos trechos-alvo, por meio de escavação manual de cima para baixo,
de modo a remover porção de substrato suficiente para regularizar a situação. Os
operadores, que deverão estar fixados em balancins presos em árvores ou mourões
fixados na cabeceira do talude, poderão trabalhar com enxada (com cabo curto) ou
picareta.
O substrato retirado será utilizado no recobrimento de ravinamento existente no local, ou
utilizado em outro alvo para quaisquer finalidades.
A aplicação desta intervenção encontra-se, logicamente, condicionada à presença de pontos
com declividade negativa no talude.

 Remoção de massa de solo descolada
Consiste na remoção de massa de substrato concentrada quase sempre na base do talude,
originadas de escorregamento de solo de trechos mais próximos ao topo.
Nos locais em que o acesso à maquinaria seja possível, pode-se fazer esta retirada por meio de
pá carregadeira acoplada a trator de pneus. Nas outras situações, a operação deverá ser
executada manualmente.
A aplicação desta intervenção encontra-se, logicamente, condicionada à presença de massa de
solo deslocada no alvo a ser tratado.

 Corrugação da superfície
Consiste na confecção de pequenas covas na superfície a ser tratada, espaçadas à
aproximadamente 15 centímetros.
O objetivo desta tarefa é criar um ambiente propício para alojamento e estabelecimento de
sementes e fertilizantes.
A operação deverá ser executada manualmente. O operador, apoiado em balancins fixados em
árvores ou mourões localizados no topo do talude, deverá realizar a tarefa de cima para baixo,
utilizando enxadete com cabo curto.
A aplicação desta intervenção torna-se dispensável quando o substrato encontrar-se em estado
ideal de friabilidade, situação comumente observada em áreas recém expostas.
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 Adubação da superfície corrugada/aplicação de solo decapeado
Consiste na aplicação de adubo químico na superfície corrugada, ou ainda, a aplicação de solo
proveniente de decapeamento, quando do início da implantação das estruturas principais ou de
apoio ao empreendimento.

 Semeadura
Consiste na distribuição manual a lanço de mix de sementes leguminosas e gramíneas sobre a
superfície corrugada. Havendo a disponibilidade de sementes de espécies arbóreas pioneiras
nativas poderão ser acrescidas certa quantidade ao mix.

 Incorporação superficial de sementes e adubos
Consiste na incorporação das sementes e adubos por meio de pisoteio humano ou animal
sobre a superfície. Objetivando a otimização do processo, quando a declividade e condição de
acesso permitirem, deve-se proceder com a passagem de uma peça de madeira tracionada por
um animal sobre a superfície.

 Lançamento de cobertura morta
Consiste no recobrimento da superfície por meio do lançamento de biomassa com baixo teor
de umidade (material palhoso).
Para superfícies mais íngremes, o material poderá ser articulado por meio do entrelaçamento
com cordoalha de fibra vegetal, formando mantas vegetais, ao invés de ser lançado livremente
sem nenhuma amarração.
Uma alternativa, principalmente para zonas em que o material não se mantenha estável,
deverá ser prevista para a reposição do material, nos casos em que esta falha favoreça o
surgimento de processos erosivos, ou até mesmo o cancelamento do lançamento do material e
a efetuação de ressemeaduras posteriores, visando garantir a cobertura vegetal desejada.
A execução desta tarefa somente será necessária no caso de a superfície apresentar-se muito
compactada, demandando uma modificação mais drástica da superfície, o que, devido à
destruição da estrutura do solo, predispõe ao aumento da ocorrência de processos erosivos.
Isto é comumente observado em superfícies que se mantiveram expostas por período
prolongado de tempo.
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 Irrigação inicial
Consiste na irrigação da superfície recém-plantada. Sugere-se um turno de regra de 3 dias. A
adoção desta intervenção será necessária, principalmente, quando a operação de semeadura
ocorrer durante o período seco do ano (abril a setembro).

Detalhamento da fase de manutenção e descrição das tarefas
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:

 Aplicação de fertilizante químico em cobertura
Consiste na aplicação a lanço de fertilizante.

 Combate a formigas
Consiste no monitoramento sistemático da ocorrência de formigas cortadeiras e a efetuação
do seu combate, se necessário. Utilizar isca formicida no período de seca e formicida em pó
e/ou termonebulizador no período chuvoso.

 Ressemeadura
Consiste na ressemeadura de trechos falhados, durante o 1º e 2º anos após implantação. Para
fins de planejamento, adotar 30% de falha no 1º ano e 20% de falha no 2º ano. Executar a
operação durante o período chuvoso do ano (outubro a fevereiro).

Superfícies com declividade inferior 30% (topografia plana a suave ondulado), com
substrato terroso ou pétreo alterado, de forma que a consistência se apresente
friável ou, no máximo, firme

Descrição
Tratamento adequado para superfícies de topografia suave e substrato friável.
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Tipo de alvo recomendado
Consiste na semeadura de mistura de sementes e plantio de mudas arbóreas nativas em
substrato friável adubado, sem aplicação compulsória de cobertura morta. A dispensa da
utilização da cobertura morta pode ser adotada com sucesso no caso de aplicação de
tratamento corretivo logo após a exposição da superfície. Para o caso de superfícies que se
mantiveram desnudas por tempo prolongado, sujeitas, portanto, a ciclos de umedecimento e
secagem e, ainda, impacto direto da gota de chuva, deverá utilizar-se, necessariamente, o
lançamento de cobertura morta. Isto se dá porque as superfícies menos friáveis deverão sofrer
um processo de modificação mais intenso, permanecendo mais suscetíveis à atuação do
processo erosivo.
A eficiência da intervenção proposta será tanto maior, quanto mais imediata for sua aplicação
na superfície recém exposta.

Detalhamento da fase de implantação e descrição das tarefas
Para execução desta etapa prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:

 Aplicação de solo decapeado
Consiste na colocação de camada de solo proveniente de decapeamento das áreas necessárias
à construção das estruturas principais ou de apoio ao empreendimento.

 Corrugação da superfície
Consiste na confecção de pequenas covas na superfície a ser tratada, espaçadas de,
aproximadamente, 30 centímetros.
O objetivo desta tarefa é criar um ambiente propício para alojamento e estabelecimento de
sementes (germinação e enraizamento) e fertilizantes.
A operação poderá ser executada manualmente, por meio de enxada ou enxadão, ou
tratorizado, por meio de sulcador ou escarificador.
A aplicação desta intervenção, pelo menos de forma generalizada ao longo da superfície,
torna-se dispensável quando o substrato encontrar-se em estado ideal de friabilidade, situação
comumente observada em áreas recém expostas.
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 Coveamento, adubação e fechamento
Inicialmente, deverá ser marcada a posição das covas no terreno, utilizando-se estacas.
Deverão ser preenchidos os espaços ainda não ocupados pela vegetação arbórea que se
estabeleceu no local por meio de colonização natural. A título de referência, deverá adotar-se
um espaçamento de 3 metros entre covas.
O coveamento consiste na abertura de covas, com dimensão de 40 x 40 x 40 cm. A abertura
das covas poderá ser feita manualmente ou mecanicamente, por meio de perfurador de solo
(broca) e/ou retroescavadeira acoplados a trator de pneus. Neste caso, deve-se realizar
escarificação manual da superfície interna das covas, visando destruir a camada compactada
("espelhamento") provocada pelo implemento.
Caso o substrato local não possa ser aproveitado, deverá ser substituído por outro exógeno,
devidamente corrigido (calagem). A adubação consiste na mistura de fertilizantes orgânicos
e/ou químicos com o substrato resultante da escavação.
Após a abertura, a cova deverá ser preenchida com o substrato enriquecido, aguardando o
plantio das mudas. Deverá ser fincada no centro da cova a mesma estaca utilizada para marcar
a posição, de modo que fique aparente, pelo menos 50 centímetros acima do solo.
A sequência de operações são as seguintes: coveamento, fertilização do substrato e
preenchimento da cova.
Quando, na realização de transplantio de propágulo obtido localmente, deverá ser aberta uma
cova com dimensão compatível ao tamanho do torrão. Nestes casos, volumes de torrão muito
superiores a 40 x 40 x 40 cm, poderão dispensar, até mesmo, a adubação do substrato local.

 Adubação de superfície corrugada
Consiste na aplicação da mistura de esterco de curral e adubo químico na superfície
corrugada.

 Semeadura de superfície corrugada
Consiste na distribuição manual, a lanço, de mix de sementes leguminosas e gramíneas sobre
a superfície corrugada.

 Incorporação superficial de sementes e adubos
Consiste na incorporação das sementes e adubos por meio de pisoteio humano ou animal
sobre a superfície. Uma otimização do processo seria a passagem de uma peça de madeira
tracionada por um animal sobre a superfície.
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 Plantio de mudas arbóreas
Consiste no plantio de mudas ou transplantio de propágulos nas covas previamente
confeccionadas. Recomenda-se que a reposição seja composta com 70% de pioneiras, 15% de
secundárias e 15% de clímax. De uma forma geral, seria desejável que o povoamento fosse
composto por maior diversidade possível (referência desejável: mínimo de 20 espécies),
objetivando auferir ganho na diversidade da flora local.
Entretanto, é facultado prescindir-se do atendimento da recomendação anterior, pelo menos
numa fase inicial, no caso de, utilizarem-se propágulos de mudas obtidas localmente, que
poderão ser transplantadas para as áreas alvo. Neste caso, ao longo do desenvolvimento da
população arbórea, poderá ocorrer o enriquecimento natural do espaço, por meio de
colonização natural, ou por meio do plantio dirigido de espécies, utilizando-se mudas e/ou
propágulos transplantados.
Durante a escolha e obtenção dos propágulos de espécies arbóreas para serem transplantadas
deverá observar-se, dependendo do local de sua ocorrência, uma correspondência entre o local
de origem e destino, no que se refere à posição ocupada por ele na topossequência.
O propágulo a ser transplantado deverá apresentar o maior volume de raizame possível. O
envolvimento do perímetro do “torrão” com sacaria de material plástico e sua amarração
externa com cordoalha plástica permitirá a manutenção da integridade do raizame,
aumentando a possibilidade de desenvolvimento da muda no campo.
Serão listadas, a seguir, algumas recomendações, de ordem geral, a fim de balizar futuros
plantios:
 Plantio deve ser feito na época das chuvas, a partir de meados de outubro indo até o
final de fevereiro. Plantios fora deste período poderão ser realizados desde que se
disponha do recurso da irrigação;
 Calcário, adubo químico e o esterco devem ser misturados ao monte de terras
provenientes dos primeiros 20 centímetros de escavação, separados quando da
abertura das covas. Essa mistura deverá ser o substrato de enchimento da cova;
 Para o plantio de mudas embaladas em recipientes como latas, jacazinhos ou sacos
plásticos é obrigatório a retirada da embalagem antes do plantio. É preciso tomar
cuidado na retirada do recipiente, para não quebrar o torrão. Nunca se deve levantar a
muda pegando pelo seu tronco, quando transportar ou manusear para plantio. Deve-se
pegar o torrão com as duas mãos;
 No caso das mudas de torrão, cava-se um buraco, um pouco mais largo que o torrão,
locado no centro da cova, já preenchida com o substrato ao nível do chão. A muda
deve ser ajeitada no centro do buraco e seu colo deve ficar cerca de 5 a 10 centímetros
acima do nível do chão;
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 No caso de mudas de raiz nua, podam-se os filamentos quebrados, apodrecidos ou
emaranhados. Duas pessoas devem cuidar do plantio, uma sustenta a muda e a outra
vai chegando o substrato às raízes com as mãos. O colo da muda deve ficar 5 a 10
centímetros do nível do solo;
 Faz-se, então, uma coroa (conhecida também como bacia) ao redor da muda, com o
objetivo de represar a água;
 Ao final dessas operações, é aconselhável fazer uma irrigação inicial da muda. Essa
carga d'água não tem somente a função de irrigar, mas também de fazer, pelo seu peso,
com que as partículas de terra grudem nas raízes, facilitando, assim, o pegamento.

 Lançamento de cobertura morta
Consiste no recobrimento da superfície por meio do lançamento de biomassa com baixo teor
de umidade (material palhoso). Esta intervenção deverá aumentar a eficiência do processo de
formação da vegetação gramineóide, dispensando ou minorando a necessidade de
ressemeaduras complementares.
A execução desta tarefa somente será necessária no caso da superfície apresentar-se muito
compactada, demandando uma escarificação mais drástica da superfície, o que, devido à
destruição da estrutura do solo, predispõe ao aumento da ocorrência de processos erosivos.
Isto é comumente observado em superfícies que se mantiveram expostas por período
prolongado de tempo.

 Irrigação inicial
Consiste na irrigação da superfície recém plantada. Sugere-se um turno de regra de 3 dias. A
adoção desta intervenção será necessária, principalmente, quando a operação de semeadura
ocorrer durante o período seco do ano (abril a setembro).

Detalhamento da fase de manutenção e descrição das tarefas
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:

 Aplicação de fertilizante químico em cobertura
Consiste na aplicação a lanço de fertilizante.
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 Ressemeadura
Ressemeadura de trechos falhados, durante o 1º e 2º anos após implantação. Adotar 20% de
falha no 1º ano e 10% de falha no 2º ano. Executar a operação durante o período chuvoso do
ano (outubro a fevereiro).

 Combate a formigas
Consiste no monitoramento sistemático da ocorrência de formigas cortadeiras e a efetuação
do seu combate, se necessário. Utilizar isca formicida no período de seca e formicida em pó
e/ou termonebulizador no período chuvoso.

 Recoveamento
Consiste na reabertura da cova, de modo que a muda tenha melhores condições para o
estabelecimento.

 Fechamento da cova e adubação
Consiste na adubação do substrato da cova e seu posterior fechamento.

 Replantio de mudas arbóreas
Replantio de mudas arbóreas, durante o 1º e 2º anos após implantação. Adotar 20% de falha
no 1º ano e 10% de falha no 2º ano. Executar a operação durante o período chuvoso do ano
(outubro a fevereiro).

 Coroamento
Coroamento ao redor das mudas arbóreas. Adotar um diâmetro de 1 metro.

 Adubação de mudas
Consiste na aplicação, em cobertura, da dosagem recomendada de fertilizante, por muda.

 Roçada da biomassa
A partir do 1º ano, no início e final do período chuvoso (outubro e abril) proceder com roçada
da biomassa, deixando o material depositado no local, formando uma cobertura morta.
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Superfícies com substrato friável com declividade menor que 100%, frontal a algum
cenário no qual se deseja isolá-lo

Descrição
Formação de cortina arbórea em superfícies com declividade menor que 100%

Tipo de alvo recomendado
Consiste no plantio de duas a quatro fileiras paralelas intercaladas ou com disposição aleatória
das mudas com largura não superior a 7 metros, cada uma composta com uma espécie vegetal
distinta arbórea ou arbustiva, disposta num alinhamento adjacente a um alvo.
Neste caso, a função principal da formação é o isolamento de um alvo do qual se deseja
mascarar sua aparência estética desfavorável. Em situações específicas, admite-se a execução
do tratamento utilizando-se somente uma fileira.

Detalhamento da fase de implantação e descrição das tarefas

 Marcação das covas
Fileira A – marcar a posição das covas, atendendo o espaçamento de 3 metros para espécies
arbustivas e 5 metros para espécies arbóreas entre plantas, seguindo um alinhamento paralelo
à estrada de contorno. Fileira B – marcar a posição das covas, atendendo a um espaçamento
de 3 metros para espécies arbustivas e 5 metros para espécies arbóreas entre plantas. A
distância entre as fileiras A e B deverá ser de 3 a 5 metros.
 Locar as posições das covas das fileiras A e B de forma intercalada, de maneira que o
crescimento das espécies da fileira A preencha o espaço entre dois exemplares da
fileira B;
 A fileira B posiciona-se antes da fileira A, considerando-se o caminhamento no
sentido parte de fora do alvo para parte de dentro do alvo.

 Coveamento, adubação e fechamento
Consiste na abertura de covas, com dimensão de 40 x 40 x 40, que poderá ser feita
manualmente ou mecanicamente. Neste caso, deve-se realizar escarificação manual da
superfície interna das covas, visando destruir “espelhamento” (camada compactada)
provocado pelo implemento.
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Caso o substrato local não possa ser aproveitado, deverá ser substituído por outro exógeno,
devidamente corrigido. A adubação consiste na mistura de fertilizantes orgânicos e/ou
químicos com o substrato resultante da escavação.
Após a abertura, a cova deverá ser preenchida com o substrato enriquecido com adubo
químico, calcário e adubo orgânico, aguardando o plantio das mudas.
Deverá ser fincada uma estaca no centro da cova, de modo que fique aparente pelo menos 50
centímetros acima do solo.
A sequência de operações deverá ser a seguinte: coveamento, fertilização do substrato e
preenchimento da cova.

 Plantio das mudas
Deverão ser seguidas as seguintes informações:
 Deve ser feito o plantio das mudas nas covas previamente confeccionadas, devendo
ser executado na época das chuvas, a partir de meados de outubro, indo até o final de
fevereiro. Plantios fora deste período poderão ser realizados desde que se disponha do
recurso da irrigação.
 Para o plantio de mudas embaladas em recipientes como latas, jacazinhos ou sacos
plásticos, é obrigatório a retirada da embalagem antes do plantio. É preciso tomar
cuidado na retirada do recipiente, para não quebrar o torrão.
 No caso das mudas de torrão, cava-se um buraco, um pouco mais largo que o torrão,
locado no centro da cova, já preenchida com o substrato ao nível do chão. A muda
deve ser ajeitada no centro do buraco e seu colo deve ficar cerca de 5 a 10 centímetros
acima do nível do chão;
 No caso de mudas de raiz nua, podam-se os filamentos quebrados, apodrecidos ou
emaranhados. Duas pessoas devem cuidar do plantio, uma sustenta a muda e a outra
vai chegando o substrato às raízes com as mãos. O colo da muda deve ficar 5 a 10
centímetros do nível do solo;
 Faz-se, então, uma coroa (conhecida também como bacia) ao redor da muda, com o
objetivo de represar a água;
 Ao final dessas operações, é aconselhável realizar uma irrigação inicial, também para
fazer peso, para que as partículas de terra grudem nas raízes, facilitando o pegamento;
 As espécies vegetais nativas devem ser preferidas às exóticas, de modo a manter a
similaridade da fisionomia típica da região;
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 É importante o conhecimento das espécies regionais disponíveis nos viveiros ou hortos
florestais, bem como o convênio de fornecimento ou parceria com aquelas entidades
que dispõem das espécies já desenvolvidas, em condições de plantio;

 Irrigação inicial
Consiste na irrigação da superfície recém plantada. Sugere-se um turno de regra de 3 dias. A
adoção desta intervenção será necessária, principalmente, quando a operação de semeadura
ocorrer durante o período seco do ano (abril a setembro).

Detalhamento da fase de manutenção e descrição das tarefas

 Adubação em cobertura de mudas
Consiste na aplicação de fertilizante em cobertura da dosagem recomenda por muda.

 Combate a formigas
Consiste no monitoramento sistemático da ocorrência de formigas cortadeiras e a efetuação
do seu combate, se necessário. Utilizar isca formicida no período de seca e formicida em pó
e/ou termonebulizador no período chuvoso.

 Recoveamento, adubação e fechamento da cova
Consistem na reabertura, adubação e fechamento da cova de modo que a muda tenha
melhores condições para o estabelecimento.

 Replantio de mudas arbóreas
Consiste no replantio de mudas arbóreas, durante o 1º e 2º anos após implantação. Deve-se
adotar 20% de falha das mudas no 1º ano e 10% no 2º ano. A operação deve ser executada no
período chuvoso do ano.

 Coroamento
Consiste no coroamento ao redor das mudas arbóreas. Adotar um diâmetro de 1 metro.
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Voçorocas em estágio inicial de formação

Descrição
Tratamento adequado para voçorocas e sulcos de grandes dimensões.

Tipo de alvo recomendado
Consiste na instalação de barreiras ao longo do sentido longitudinal do sulco, visando
diminuir a energia da água escorrida (enxurrada), além da retenção de sedimento, que, por sua
vez, contribuirá para a obstrução da cava. Outra opção é o recobrimento da superfície com
vegetação gramineóide, por meio da semeadura de gramíneas e leguminosas, com vegetação
arbustiva.

Detalhamento da fase de implantação e descrição das tarefas
Para a execução desta etapa, prevê-se o cumprimento sequencial das seguintes tarefas:

 Retaludamento
É necessário quando erosões ou voçorocas apresentam problemas específicos, como: fendas
de tração nas proximidades das cristas, taludes negativos e taludes remanescentes no processo
erosivo. Esta ação serve para controlar o avanço dos focos erosivos, que se propagam
excessivamente após as chuvas intensas, pela remoção da parte do maciço delimitada pelas
fendas de tração.

 Instalação de barreiras de blocos de rochas ou pontaletes
Consiste na instalação de barreiras a cada 3 metros, ao longo do comprimento do sulco. As
peças inteiriças deverão ser seccionadas em pedaços de, aproximadamente, 1 metro, que
deverão ser fixados no terreno, disposto de forma justaposta. Caso sejam fixados pontaletes,
estes deverão ser substituídos por sacaria preenchida com solo-cimento, ou blocos de rocha.

 Colocação de camada de pedras na base das barreiras
Refere-se à colocação de certa quantidade de pedras de mão, disposta de forma justaposta,
tanto à jusante quanto à montante da barreira de rochas ou pontaletes. A barreira de pedras de
mão tem a função de atuar como elemento restritivo, visando a diminuição da velocidade do
escoamento por meio de perda de carga.
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 Corrugação da superfície
Consiste na confecção de pequenas covas, com, aproximadamente 15 centímetros de
espaçamento, na superfície a ser tratada.

 Adubação da superfície corrugada / Aplicação de solo decapeado
Consiste na aplicação de adubo químico e calcário na superfície corrugada, ou ainda,
aplicação de solo proveniente de decapeamento, quando do início da implantação das
estruturas principais ou de apoio ao empreendimento.

 Semeadura na superfície corrugada
Consiste na distribuição manual a lanço, de sementes leguminosas e/ou gramíneas, sobre a
superfície corrugada.

 Aplicação de cobertura morta
Consiste no recobrimento da superfície por meio do lançamento de biomassa com baixo teor
de umidade, após ter sido realizado semeadura e o plantio das mudas arbóreas.
Para superfícies mais íngremes, o material deverá ser articulado por meio do entrelaçamento
do material com cordoalha de fibra vegetal, formando as mantas nativas, ao invés de ser
lançado livremente sem nenhuma amarração.
Para zonas onde o material não se mantém estável, deverá ser prevista a reposição do
material, nos casos em que esta falha favoreça o surgimento de processos erosivos, ou até
mesmo, o cancelamento do lançamento do material e a efetuação de ressemeaduras
posteriores, visando garantir a cobertura vegetal desejada.

 Plantio de propágulos de espécies vegetais adequadas
Constitui-se no plantio de mudas ou estacas enraizadas de espécies que apresentam
características rústicas, crescimento rápido e porte arbustivo.

 Irrigação inicial
Consiste-se na irrigação da superfície recém plantada. Sugere-se um turno de regra de 3 dias.
Essa medida deverá ser necessária, principalmente, quando a operação de semeadura ocorrer
durante o período seco do ano (abril a setembro).
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Detalhamento da fase de manutenção e descrição das tarefas
Para execução desta etapa deverão ser cumpridas às seguintes tarefas:

 Aplicação de fertilizante químico em cobertura
Consiste na aplicação, a lanço, de fertilizante utilizando-se a dosagem recomendada. A
operação deverá ser executada no período chuvoso, uma vez ao ano.

 Ressemeadura
Consiste na ressemeadura de trechos falhados, durante o 1º e 2º anos após a implantação.
Deverá ser adotado 20% de falha no 1º ano e 10% no 2º. A operação deverá ser executada no
período chuvoso do ano (outubro a fevereiro).

 Recomposição da cobertura morta
Consiste na recomposição da cobertura morta nos trechos falhados, durante o 1º e 2º anos
após a implantação. Deverá ser adotado 20% de falha no 1º ano e 10% no 2º. A operação
deverá ser executada no período chuvoso do ano (outubro a fevereiro).

 Replantio de propágulos
Consiste no replantio de propágulos durante o 1º e 2º anos após a implantação. Deverá ser
adotado 20% de falha no 1º ano e 10% no 2º. A operação deverá ser executada no período
chuvoso do ano (outubro a fevereiro).

 Adubação de mudas
Constitui-se na aplicação em cobertura da dosagem recomendada de fertilizante, por muda.

 Combate às formigas
Consiste no monitoramento sistemático da ocorrência de formigas cortadeiras e, se necessário,
efetuação do seu combate. Deverá ser utilizada isca formicida, no período de seca e, formicida
em pó e/ou termonebulizador no período chuvoso.
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Superfícies com declividade qualquer, com substrato pétreo ou rocha pouco
alterada, de forma que a consistência se apresente bastante impermeável (pouco
friável)

Descrição
Colocação de sacaria (terra + semente + adubo) para substrato pétreo ou rocha.

Tipo de alvo recomendado
O presente tratamento, somente deverá ser aplicado, se almejar melhoria do efeito estético da
superfície, quando este tipo de alvo se encontrar estabilizado geotecnicamente.
O tratamento admite duas modalidades quanto ao arranjo das sacarias: o arranjo das sacarias é
realizado em fileiras duplas, dispostas em nível espaçadas de 1, 2 ou 3 metros entre si,
obtendo-se dessa forma, uma economia no custo de implantação de 47%, 64% e 73%,
respectivamente, tomando-se como referência o recobrimento integral da superfície ou o
arranjo das sacarias é realizado como um tabuleiro de xadrez, obtendo-se, dessa forma, uma
economia no custo de implantação de 50%.
De forma geral, recomenda-se a aplicação do tabuleiro de xadrez para superfícies pequenas
(referência: <100m²), inseridas em contextos maiores, sejam estes degradados (em processo
de recuperação com aplicação de tratamentos diversos) ou vegetados.
Já a aplicação em fileiras duplas é recomendada em superfícies mais extensas (referência:
>100m²). Neste caso, a escolha do espaçamento entre fileiras deverá ser baseada nos seguintes
critérios: quanto maior a necessidade de melhorar o efeito estético em curto prazo, menor o
espaçamento a ser adotado e, quanto maior for o comprimento na direção da maior
declividade da superfície a ser tratada, maior deverá ser o espaçamento entre fileiras.
Adotam-se as seguintes sequências de operações para quaisquer modalidades apresentadas:
preparo do substrato, semeadura no substrato, enchimento, lançamento e fixação da sacaria e
irrigação inicial.
O solo enriquecido com nutrientes e sementes, devidamente confinado na sacaria, permitirá o
estabelecimento de uma vegetação gramineóide, que, aos poucos, enriquecerá o ambiente
local, devido à matéria orgânica depositada ao longo dos ciclos intermitentes de chuva
(período de produção de biomassa) e seca (período de deposição de biomassa).
Ao final, espera-se um quadro de estabilidade no processo, com a produção de biomassa no
período chuvoso, através da vegetação herbácea, sustentada em substrato orgânico com o solo
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remanescente (confinado em sacaria), que, por sua vez, foi produzido no período seco do ano,
como consequência da morte da biomassa formada durante o período anterior.
A disposição das fileiras, perpendicular à direção da maior declividade ou na forma de
tabuleiro, contribuirá para retenção de sedimentos da bacia de contribuição a montante.

Detalhamento da fase de implantação e descrição das tarefas
É previsto o cumprimento das seguintes tarefas, para a execução desta etapa:

 Preparo do substrato enriquecido com sementes
Constitui-se na mistura de terra adubada e devidamente corrigida, esterco e mix de sementes
de gramíneas e leguminosas.
As leguminosas deverão, obrigatoriamente, ser inoculadas com rizóbio. É desejável que sejam
incorporadas sementes de espécies pioneiras autóctone, de médio porte, para compor o mix de
sementes, permitindo a aceleração da colonização da área por exemplares arbóreos.

 Enchimento das sacarias
Consiste no enchimento da sacaria com o substrato preparado, de forma que a sacaria, quando
depositada no terreno, tenha uma espessura de 8,2 centímetros.

 Costura e compartimentalização
A costura consiste em lacrar o saco. A compartimentalização consiste na realização de uma
costura no sentido da largura e outra no sentido do comprimento dos sacos, buscando-se evitar
o deslocamento do substrato para a parte inferior na sacaria, quando da sua colocação nos
taludes muito inclinados. Nestes casos, a intervenção visa minimizar a incidência de falhas na
cobertura vegetal.

 Carregamento e colocação da sacaria no terreno
Constitui o transporte dos sacos já preparados até o local de sua deposição no terreno,
conforme arranjo desejado.
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Em superfícies com declividade acentuada, a fixação da sacaria no terreno por meio de
estacas é facultativa.

 Irrigação inicial
Consiste na irrigação da superfície recém plantada. Sugere-se um turno de regra de 3 dias.
Esta intervenção deverá ser adotada, principalmente, quando a operação de semeadura ocorrer
durante o período seco do ano (abril a setembro).

Detalhamento da fase de manutenção e descrição das tarefas
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:

 Aplicação de fertilizante químico
Aplicação, a lanço, de fertilizante utilizando-se a dosagem recomendada. A operação deverá
ser executada uma vez por ano, durante o período chuvoso.

 Ressemeadura
Consiste na ressemeadura de trechos falhados, durante o 1º e 2º anos após a implantação.
Deverá ser adotado 20% de falha no 1º ano e 10% no 2º. A operação deverá ser executada no
período chuvoso do ano (outubro a fevereiro).

 Combate às formigas
Consiste no monitoramento sistemático da ocorrência de formigas cortadeiras e seu combate,
se necessário. É recomendado o uso de isca formicida no período de seca e formicida em pó
e/ou termonebulizador no período chuvoso.

Considerações Finais
Não integra o escopo deste trabalho a especificação e o dimensionamento de estruturas de
drenagem de águas pluviais, visando proteger as superfícies degradadas. As intervenções
deste tipo deverão ser especificadas e implementadas, após realização do cadastro dos alvos a
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serem tratados. Esta informação técnica poderá ser obtida junto ao corpo de engenheiros civis
residentes e/ou consultores da obra.
Os tratamentos recomendados no presente trabalho, deverão ser aplicados após terem sido
concluídas as obras de drenagem de águas pluviais e, também, os trabalhos de áreas
degradadas como a reconformação e adequação da superfície do terreno.
Em caráter genérico, deverão ser construídas estruturas de drenagem superficial, na crista dos
taludes de corte bem como em suas bases. A implantação de um sistema de drenagem
(superficial e subdrenagem), isto é, canaletas, caixas coletoras, descidas d’água, bacias de
dissipação, deverão ser feitas em todas as feições erosivas em processo de recuperação,
enfatizando-se o sistema coletor periférico.
A drenagem, assim como a proteção vegetal, é uma obra essencial para controle de
movimentos de massa e de focos erosivos, já que a água atua no solo contra a sua
estabilidade, pela perda de resistência (coesão) e pelo aumento de peso da superfície
potencialmente deslizante.
Em consequência, a presença da água no solo potencialmente instável é crítica e precisa ser
desviada, como medida indispensável para estabilizar encostas e taludes, naturais ou de
escavação. As águas de chuva serão desviadas principalmente por meio de um sistema de
drenagem periférica e, a não ser em casos de voçorocas de grandes dimensões (áreas com 0,3
hectares ou mais), esta ação, por si só, se mostra suficiente. Deve ser lembrado que as erosões
crescem por retrocesso das cabeceiras em função da perda de solo na base do talude de
montante, pois é nesta área que as águas pluviais se precipitam, somando a energia cinética do
escoamento com a energia potencial da queda.
Por outro lado, a progressão das voçorocas também se dá pelo carreamento de finos produzido
pelas forças de percolação introduzidas pelas surgências. Embora este processo seja mais
lento, ele é permanente. Neste caso, a canalização destas águas por meio de drenos cegos é
uma medida indispensável.
Assim, o sistema de drenagem de águas superficiais é constituído por uma rede de canaletas,
que deságuam em caixas coletoras nos pontos de súbita mudança de declividade ou direção
em planta e, eventualmente em descidas d’água em escadas e caixas de dissipação. O ponto de
lançamento dessas águas deve ser protegido por meio de enrocamento, mesmo após a saída
pelas caixas de dissipação.
Cercas para proteção serão construídas nos locais em reabilitação e sofrerão manutenção
periódica, até a completa reabilitação do local. Além disto, placas instrutivas poderão ser
colocadas ao longo do trecho reabilitado, de forma a evitar a entrada de pessoas e
interferência na vegetação em processo de recuperação. Os dizeres de advertência deverão
conter mensagens como: "Favor não pisar neste local"; "Favor não arrancar plantas"; "Área
em recuperação".
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Projeto Executivo de Restauração da APP

Diagnóstico da área
As propriedades estão inseridas na bacia do rio Itabapoana, onde o rio é o limite dos estados
do RJ e ES, através dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana RJ e Bom Jesus do Norte ES.
Na área alvo de recuperação a vegetação existente foi removida quando da ocupação do
território, o que impôs à região uma degradação quase total dos ecossistemas originais. Parte
de sua vegetação natural foi regenerada em um trecho, principalmente devido à declividade
do local.

Planta de situação da área
As Figura 20 e Figura 21 e as Tabela 27 e Tabela 28 apresentam as imagens e coordenadas
das áreas a serem recuperadas na APP.

Figura 20: Área 1 = 1,16 hectares – RJ
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Tabela 27: Coordenadas da Área 1 de Recuperação da APP
Coordenadas da ÁREA 1 - RJ = 1,16 hectares
PONTO

X

Y

FUSO

P1

219101.00 m E

7661311.00 m S

24K

P2

219078.00 m E

7661300.00 m S

24K

P3

219067.00 m E

7661308.00 m S

24K

P4

219055.00 m E

7661303.00 m S

24K

P5

219047.00 m E

7661294.00 m S

24K

P6

219029.00 m E

7661282.00 m S

24K

P7

219009.00 m E

7661285.00 m S

24K

P8

218973.00 m E

7661269.00 m S

24K

P9

218909.00 m E

7661281.00 m S

24K

P10

218820.00 m E

7661314.00 m S

24K

P11

218842.00 m E

7661273.00 m S

24K

P12

218952.00 m E

7661247.00 m S

24K

P13

219037.00 m E

7661257.00 m S

24K

P14

219119.00 m E

7661277.00 m S

24K

P15

218765.00 m E

7661336.00 m S

24K

P16

218736.00 m E

7661301.00 m S

24K

Figura 21: Área 2 = 1,0 hectares – ES
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Tabela 28: Coordenadas da Área 2 de Recuperação da APP
Coordenadas da ÁREA 2 - ES = 1,0 hectares
PONTO

X

Y

FUSO

P1

218910.00 m E

7661351.00 m S

24K

P2

218927.00 m E

7661451.00 m S

24K

P3

218834.00 m E

7661473.00 m S

24K

P4

218811.00 m E

7661376.00 m S

24K

Método
A área total de recuperação possui 2,16 hectares, sendo 1,16 hectares na margem pelo lado
do RJ e 1,0 hectare na margem pelo lado do ES. Considerando que já existe vegetação em
regeneração em uma parte delas, consideramos o plantio de 2.872 mudas de espécies vegetais
nativas para uma área útil de 0,72309 hectares na área 1, onde serão plantadas 1.205 mudas e
1.667 mudas na área 2, com área útil real de 1,0 hectare.
Setor
Área de
recuperação

PT
2,16

EN

CR¹

NU

SD

TR

Outra²

Esp.

Dens.

Subtotal
1,0

TOTAL
2,16
Legenda: PT: Plantio total; EN: Enriquecimento; CR: Condução da regeneração; NU: Nucleação;
SD: Semeadura direta; TR: Transplantio; Esp: Espaçamento; Dens: Densidade de indivíduos/ha

Figura 22: Áreas 1 = 1,16 hectares (RJ) e a Área 2 = 1,0 hectare (ES). Áreas circundadas em
linha branca evidenciando os pequenos fragmentos existentes à Área 1, com a redução da área
útil a ser recuperada em 4.369,10 m2
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As duas áreas são planas a levemente inclinadas com presença de pastagem com ocorrência
de Braquiária e algumas árvores e arbustos isolados, que servirão como poleiros artificiais
para a avifauna. Uma dessas áreas (margem RJ) está limitada por uma estrada asfáltica que
liga à cidade de Bom Jesus do Itabapoana e à propriedade.
Por não apresentar conexão com nenhum outro fragmento florestal a metodologia utilizada
nessas áreas será o plantio convencional de espécies vegetais nativas, porém, focado em
espécies pioneiras e secundárias iniciais, que apresentem crescimento rápido.
A técnica de plantio em área total é recomendada quando se pretende fornecer à área uma
cobertura vegetal com maior brevidade possível, garantindo todos os benefícios ambientais
que uma área coberta por vegetação nativa proporciona.
O plantio das mudas de espécies arbóreas nativas deverá acompanhar as curvas de nível do
terreno, mantendo-se um espaçamento de 3 metros entre as plantas ao longo da linha e de 2
metros entre as linhas. A distribuição das mudas deverá seguir a forma de um quincôncio,
pela qual um grupo de cinco plantas forma um retângulo, quatro plantas ocupando os vértices
e uma o centro deste retângulo. Nesta configuração os vértices dos retângulos serão ocupados
por mudas de espécies pioneiras e nas posições centrais do retângulo estarão as secundárias e,
futuramente, as climax (Figura 23). Por este modelo, a densidade de plantas será de,
aproximadamente, 1667 plantas por hectare, nas proporções de grupos ecológicos já
mencionada, totalizando o plantio de 2.872 mudas.

Figura 23: Desenho esquemático para orientação do arranjo espacial das espécies a serem
utilizadas
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Especificações Técnicas, Descrição dos Serviços e das Operações de Campo

 Fase de implantação

a)

Controle de formigas

O controle de formigas deverá ser realizado pelo menos 60 dias antes do plantio, na área a ser
recuperada, e numa faixa de 100m. O produto indicado são as iscas granuladas formicidas que
são menos tóxicas ao meio ambiente e de fácil aplicação, porém deve-se ter o cuidado de usar
porta isca para evitar risco à fauna e utilizá-las apenas em épocas secas evitando o
carreamento aos corpos hídricos e a própria danificação do produto.
Os produtos mais recomendados pela literatura são Fipronil e Sulfluramida ambos na
dosagem de 8 a 10g/m², deve-se verificar as orientações do fabricante antes da aplicação do
produto.
Caso seja constatada a presença de formigas na área, a reaplicação do produto poderá ser
repetida antes e após o plantio, sempre que necessário.

b)

Preparo do solo

A limpeza da área deve, preferencialmente, restringir-se a roçada da vegetação herbácea e da
subarbustiva invasora, que podem competir com as mudas das espécies arbóreas em busca de
recursos. A capina resultante da roçada deve ser mantida na área, formando uma manta
protetora do solo, que servirá também como fonte de nutrientes e de matéria orgânica.

c)

Espaçamento e alinhamento

O espaçamento indicado é de 3,0 x 2,0 metros entre mudas e entre linhas no plantio
convencional, e o alinhamento deve ser feito obedecendo a curva de nível do terreno.

d)

Coveamento e adubação

Quanto maior o tamanho da cova, melhor o crescimento inicial das mudas, recomenda-se
covas com as seguintes dimensões: 0,40 x 0,40 x 0,40m que são as adequadas para plantio
manual.
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Durante o plantio, deve-se aplicar em cada cova o 150 gramas do adubo NPK 4-14-8, que
deverá ser misturado em todo o volume da terra da cova de forma homogênea.

e)

Plantio

O plantio deverá ser realizado no início e durante o período chuvoso, período de outubro a
março, concentrando-se entre novembro e dezembro. A forma de plantio é o convencional,
porém, utilizando-se mudas nativas divididas em pioneiras e secundárias, sendo que as mudas
deverão ser distribuídas no terreno de tal forma que as pioneiras forneçam em pouco tempo
sombra para o bom desenvolvimento das não pioneiras.
Durante o plantio, deve-se ter o cuidado de remover as embalagens (sacos plásticos) e evitar o
dobramento da parte radicular de mudas, já que isto pode causar a morte dessas mudas no
campo.
Visando a atração de animais dispersores de sementes, optamos pela utilização de espécies
produtoras de frutos, que atraem a fauna e contribuem para a regeneração natural da área
objeto de recuperação.

f)

Coroamento

Para manter a inibição de competidores aos nutrientes do solo e incidência de luz, assim como
evitar o alastre de possíveis focos de incêndio, recomenda-se o uso da técnica de coroamento,
que consiste da limpeza da vegetação herbácea e subarbustiva, deixando o solo coberto com
os restos vegetais. O coroamento deve ter um raio de aproximadamente 0,50m ao redor da
muda. Dessa forma, a maior parte do solo continua protegida pela vegetação contra a erosão.
Entretanto deve-se realizar o contínuo monitoramento das mudas para eventual necessidade
de manutenção do coroamento.

 Fase de manutenção e monitoramento
A manutenção e o monitoramento deverão ser planejados para serem realizados por um
período mínimo de 04 (quatro) anos ou até seu pleno estabelecimento, com a descrição dos
índices a serem utilizados como indicadores de estabilização do plantio e relatórios de
monitoramento.
Os indicadores de estabilização do plantio deverão considerar:
I

os seguintes parâmetros mínimos:
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a) Mortalidade: número de indivíduos mortos, classificados por espécie, dentre os que foram
plantados, considerando-se aceitável até 20%;
b) Infestação por espécies competidoras, considerando-se aceitável que a competição esteja
abaixo do nível da copa das mudas, de forma a não prejudicar seu desenvolvimento;
c) que o processo de regeneração natural possa ocorrer sem novas intervenções antrópicas.
II
o índice de cobertura, definido como a projeção horizontal das copas sobre a superfície
do solo, expressa em porcentagem da área, tendo como referenciais mínimos ao longo do
tempo:
a) após 2º ano: cobertura acima de 40%;
b) após 3º ano: cobertura acima de 60%;
c) após 4º ano: acima de 70%; ou
d) quando acima de 80%, a área será considerada estabelecida.
III

informações complementares, tais como:

a) indicadores de fauna;
b) redução de processos erosivos;
c) indicadores de melhoria do regime hídrico na área;
d) dentre outros.
Visando atingir os objetivos, a avaliação e monitoramento de um projeto são etapas
importantes para o desenvolvimento da floresta, uma vez que permite conhecer o
desenvolvimento da regeneração e propor, se necessário, revisões e investidas no intuito de
atingir o objetivo proposto. Dessa maneira, o monitoramento deverá consistir em:


Coleta de dados em campo;



Processamento dos dados;



Análise dos resultados obtidos.

A coleta de dados de campo será realizada semestralmente por meio de acompanhamento das
áreas de plantio convencional. Para fins de marco inicial serão utilizadas as fotos presentes
nesse Projeto que dão uma boa noção do status da área. Além disso, os itens descritos acima
deverão ser levados em consideração.
Durante os quatro anos deverão ser feitas manutenções trimestrais nos plantios, que
envolverão as seguintes atividades:
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a) Replantio
Estão previstas as reposições de plantas que não sobreviverem após o plantio. A operação de
replantio deverá ser executada sempre no início do período chuvoso do ano seguinte.

b) Roçada
Deverá ser realizada roçada para a eliminação das ervas daninhas, evitando-se a competição
com as espécies que serão plantadas, evitando operações que necessitem de revolvimento e,
com isso, diminuindo o risco de ocorrência de erosão. É importante que se mantenha a área
limpa e a equipe capacitada, para evitar e combater a propagação de incêndios florestais.

c)

Abertura de aceiros

No perímetro da área reflorestada, deverão ser abertos aceiros, através de roçada manual e
posterior capina, numa largura de 2 (dois) metros da cerca de divisa com a estrada existente,
com remoção do material roçado para leiras fora do aceiro. Deverá ser evitada a abertura de
aceiros perpendiculares às curvas de nível, que contribuem para a instalação de processos
erosivos. Nestes casos, os aceiros deverão possuir inclinações e medidas de controle de
quebra de velocidade da água pluvial.

d) Coroamento
Consiste na realização de capina na superfície do solo, no raio de 50 cm a partir do centro da
cova, assim como é feita antes do plantio. A manutenção do coroamento deve ser periódica de
forma a garantir os objetivos propostos desta atividade.

e)

Controle de formigas

A atividade de combate a formigas, anteriormente descrita, deve ser realizada periodicamente
na área a ser recuperada, e numa faixa de 100m. O produto indicado são as iscas granuladas
formicidas que são menos tóxicas ao meio ambiente e de fácil aplicação, porém deve-se ter o
cuidado de usar porta isca para evitar risco à fauna e utilizá-las apenas em épocas secas
evitando o carreamento aos corpos hídricos e a própria danificação do produto.
Os produtos mais recomendados pela literatura são Fipronil e Sulfluramida ambos na
dosagem de 8 a 10g/m², deve-se verificar as orientações do fabricante antes da aplicação do
produto.
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f)

Adubação de cobertura

Visando o desenvolvimento uniforme das mudas no campo, deverá ser realizada uma
adubação de cobertura para suprir as necessidades nutricionais das plantas. Deverão ser
realizadas duas adubações de cobertura por ano, ambas no período chuvoso, sempre
considerando as condições de umidade do solo.
Nessa ação será aplicado 150 g do fertilizante NPK 20-0-20 em cobertura, distribuídos em
duas pequenas covas laterais a 15 cm de distância do eixo central da muda.

g)

Tutoramento

O tutoramento das mudas poderá ser necessário nos casos de ventos fortes, quando necessário,
deverá ser fixada adequadamente junto à muda uma estaca de 1,8m.

h)

Relatórios

Os relatórios de monitoramento deverão ser apresentados como descrito a seguir:
I

Relatórios semestrais a partir do plantio até o primeiro ano.

II

Relatórios anuais a partir do primeiro ano até o estabelecimento da área.

Espécies Vegetais a Serem Empregadas no Projeto
Segue abaixo lista de espécies vegetais recomendadas para o plantio das 1.205 mudas (Área 1
– RJ) e 1.667 mudas (Área 2 – ES), perfazendo um total de 2.872 mudas. Importante que se
considere o maior número de espécies possíveis para a diversificação da floresta, dentro do
possível de ser encontrado.
As mudas deverão possui de 0,8 a 1,0 metro de altura e poderão ser produzidas ou adquiridas
em viveiros da região.
N°

Nome científico

Nome vulgar

Síndrome de dispersão

Grupo
ecológico

Quantidade de
mudas

Anemocórica

Secundária

200

1

Chorisia speciosa

Paineira

2

Acnistus arborescens

Fruto-de-sabiá; marianeira

Zoocórica

Pioneira

70

3

Alchornea triplinervia

Tapiguaçu-vermelho

Zoocórica

Pioneira

65

4

Anadenanthera colubrina Angico-branco

Autocórica

Secundária

50

5

Anadenanthera colubrina
Angico-vermelho
var. cebil

Autocórica

Secundária

20
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N°

Nome científico

Nome vulgar

Síndrome de dispersão

Grupo
ecológico

Quantidade de
mudas

6

Apuleia leiocarpa

Garapa

Anemocórica

Secundária

85

7

Ateleia glazioveana

Timbó

Anemocórica

Pioneira

55

8

Bauhinia longifolia

pata-de-vaca-marron;

Anemocórica

Pioneira

60

9

Bixa orellana L.

Urucum

Zoocórica

Pioneira

50

10

Cabralea canjerana
(Vell.) Mart.

Canjerana

Anemocórica

Pioneira

60

Sibipiruna

Autocórica

Secundária

80

Embaúba-branca

Anemocórica

Pioneira

60

13 Cedrela fissilis Vell.

Cedro-vermelho

Anemocórica

Secundária

80

14 Croton urucurana Baill.

Sangra-d'água

Anemocórica

Pioneira

65

Zoocórica

Pioneira

68

11 Caesalpinia pluviosa
12

15

Cecropia pachystachya
Trécul.

Cytharexyllum
myrianthum

Pau-Viola

16 Dalbergia nigra

Jacarandá-da-Bahia

Anemocórica

Pioneira

65

Enterolobium
17 contortisiliquum (Vell.)
Morong

Tamboril-da-mata

Zoocórica

Pioneira

50

18 Gallesia integrifolia

Pau-d'álho

Anemocórica

Secundária

90

19 Genipa americana L.

Jenipapo

Zoocórica

Pioneira

65

20 Guazuma ulmifolia

Mutambo

Zoocórica

Pioneira

60

21 Hymenaea courbaril L.

Jatobá

Autocórica

Secundária

80

Ingá-mirim

Zoocórica

Pioneira

60

Ingá-cipó

Zoocórica

Secundária

90

Ingá-banana

Zoocórica

Pioneira

55

Canudo-de-pito

Zoocórica

Pioneira

58

Anemocórica

Pioneira

65

22

Inga cylindrica
(Vell.)Mart

23 Inga edulis
24

Inga uruguensis Hook. &
Arn.

25 Mabea fistulifera Mart.
26

Machaerium aculeatum
Raddi

Bico-de-pato-de-espinho

27 Mimosa scabrella

Bracatinga

Autocórica

Pioneira

50

28 Myrsine coriacea

Capororoquinha; capororocaferrugem

Zoocórica

Pioneira

50

29 Ocotea odorifera

Canela-Sassafrás

Zoocórica

Secundária

80

30 Peltophorum dubium

Canafístula

Autocórica

Pioneira

60

31

Piptadenia gonoacantha
(Mart.) J. F. Mac-Br

Pau-Jacaré

Anemocórica

Pioneira

60

32

Pseudobombax
grandiflorum

Embiruçu

Anemocórica

Secundária

90

33 Psidium cattleyanum

Araçá

Zoocórica

Pioneira

55

34 Schinus terebinthifolius

Aroeira-pimenteira

Zoocórica

Pioneira

54
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Síndrome de dispersão

Grupo
ecológico

Quantidade de
mudas

Guapuvuru

Autocórica

Pioneira

50

36 Senna macranthera

Fedegoso

Autocórica

Pioneira

54

37 Solanum mauritianum

Fumo-bravo

Zoocórica

Pioneira

50

38 Syagrus romanzoffiana

Coqueiro jerivá

Zoocórica

Pioneira

60

39 Tabebuia cassinoides

Pau-tamanco

Anemocórica

Pioneira

38

Ipê-amarelo

Anemocórica

Secundária

74

41 Tabebuia vellosoi Toledo

Ipê-amarelo liso

Anemocórica

Secundária

50

42 Trema micrantha

Crindiúva

Zoocórica

Pioneira

51

Zoocórica

Pioneira

60

Anemocórica

Secundária

80

Secundárias = 1.149 mudas

Total:

2.872

N°

Nome científico

35

Schizolobium parahybum
(Vell.) Blake

40

43

Tabebuia serratifolia
(Vahl) G. Nicholson

Nome vulgar

Xylopia aromatica (Lam.)
Pimenta-de-macaco
Mart.

44 Zeyheria tuberculosa
Observações:

Ipê-tabaco
Pioneiras = 1.723 mudas

Registro Fotográfico

Figura 24: Área onde serão realizadas as instalações da casa de força
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Figura 25: Trecho final de estrada existente até a casa de força

Figura 26: Vista do fragmento de floresta estacional por onde passará o conduto
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Figura 27: Área onde será feita a recuperação da APP na margem esquerda

Figura 28: Área onde será feita a recuperação da APP na margem direita
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Figura 29: Vista das áreas onde serão feitas a recuperação da APP

2.8.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e o Projeto Executivo de
Restauração da APP possui inter-relação com o Programa de Controle e Monitoramento dos
Processo Erosivos e Movimentos de Massa, com o Programa de Monitoramento da Qualidade
das Águas, com o Programa Ambiental para Construção (PAC), com o Programa de Educação
Ambiental e com o Programa de Comunicação Social.

2.8.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
Todos os métodos de trabalho e processos a serem adotados respeitarão os artigos
concernentes e aplicáveis contidos na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que instituiu o
Código Florestal Brasileiro.
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
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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

2.8.9 Etapas e Cronograma de Execução
O desenvolvimento desse programa será durante todo o período de instalação do
empreendimento e desativação das estruturas, provendo metodologias de recuperação das
ações de corte, movimentação de terra, canteiro de obras, área de empréstimo e bota-fora, etc.
O cronograma de execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) está
diretamente associado ao cronograma de obras.
Tabela 29: Cronograma de atividades do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ações
de
monitoramento
Ações
de
recuperação
Relatórios
Protocolos

Obs: O monitoramento da fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras,
repetindo a periodicidade do Ano 1 para os demais anos.

O Projeto de Restauração Florestal deverá ser iniciado após o término das obras, e deverá ter
acompanhamento por 04 (quatro) anos.
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Tabela 30: Cronograma de atividades do Projeto de Restauração Florestal
Fase de implantação – após o término das obras
Anos
Ano 1
Atividade
1º tri 2º tri
3ºtri 4º tri
Controle de formigas
Limpeza do terreno (roçada)
Coroamento
Espaçamento e alinhamento
Coveamento e adubação
Plantio
Fase de manutenção
Anos
Ano 1
Ano 2
Atividade
1º tri 2º tri
3ºtri 4º tri 1º tri 2º tri
3ºtri 4º tri 1º tri
Replantio
Roçada
Coroamento
Controle de formigas
Adubação de cobertura
Tutoramento
Abertura de aceiros
Fase de monitoramento
Anos
Ano 1
Ano 2
Atividade
1º tri 2º tri
3ºtri 4º tri 1º tri 2º tri
3ºtri 4º tri 1º tri
Avaliação da mortalidade
Avaliação da infestação por
espécies competidoras
Avaliação do índice do
cobertura

Ano 3
2º tri
3ºtri

4º tri

1º tri

Ano 4
2º tri 3ºtri

4º tri

Ano 3
2º tri
3ºtri

4º tri

1º tri

Ano 4
2º tri 3ºtri

4º tri
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2.8.10 Acompanhamento e Avaliação
O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa será realizado através da análise
dos relatórios semestrais, que deverão conter os indicadores e as metodologias de recuperação
das áreas, conforme proposto neste programa.

2.8.11 Responsáveis pela Implementação do Programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe especializada formada por biólogos, engenheiros florestais
ou similares, com experiência em recuperação de áreas degradadas e plantios, além de
auxiliares de campo.

2.8.12 Responsáveis Técnicos
Profissional
Marcelo de Araújo
Porto Nazateth

Formação
Registro Profissional
Engenheiro Florestal
CREA: MG-49.190/D

ART

CTF

14201900000005129249

5320790
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2.9

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2.9.1 Justificativa
A implantação de usinas hidrelétricas, pelo seu potencial transformador, exige a necessidade
de desenvolver mecanismos voltados à promoção da interação entre o empreendedor e os
segmentos sociais diretamente envolvidos.
No caso específico da PCH Bom Jesus, a sua implantação resultará na interferência em sua
área de inserção, que será analisada, levando-se em conta as fases de instalação e operação. A
Área de Influência abrange os municípios de Bom Jesus do Norte/ES e Bom Jesus de
Itabapoana/RJ.
A definição dessas localidades como área de influência do futuro empreendimento deve ser
considerada, uma vez que as relações sociais e econômicas dessas localidades serão
diretamente afetadas pelo empreendimento.
As modificações verificadas na etapa de construção são consequências, principalmente, do
aumento populacional causado pelo aumento do número de trabalhadores empregados
diretamente nas obras do empreendimento, além de pessoas atraídas indiretamente, buscando
atividades paralelas, como comércio e construção civil.
Dessa maneira, é imprescindível que as ações de comunicação social acompanhem as duas
etapas, instalação e operação do empreendimento, no 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, além de
distribuição de boletins informativos sobre o andamento da obra.

2.9.2 Objetivos

Geral
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
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interferências na comunicação e garantindo a qualidade das ações planejadas nos programas
propostos.

Específicos
 Manter o público alvo do programa informado das ações e etapas de instalação do
empreendimento;
 Estabelecer mecanismos para o repasse das informações de forma padronizada e de
caráter oficial para a população direta ou indiretamente afetada;
 Apresentar ao público alvo informações sobre a PCH Bom Jesus, visando responder as
demandas por informações da sociedade, assegurando sua efetiva participação e o
conhecimento sobre as etapas construtivas do empreendimento;
 Estabelecer um canal de comunicação entre o público alvo e o empreendedor.

2.9.3 Metas
 Divulgar na região afetada as principais informações referentes ao processo de
instalação e operação do empreendimento, esclarecendo seus principais efeitos
negativos e positivos;
 Manter e aprimorar recursos e meios de informações para garantir uma comunicação
eficaz, divulgando e dando publicidade aos fatos, ações técnicas e ambientais
contínuas;
 Garantir a participação de todos os grupos de interesses identificados, durante todo o
processo de implantação do empreendimento.
 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.

2.9.4 Indicadores Ambientais
 Número de pessoas informadas;
 Número de instituições visitadas;
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 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;
 Relatório contendo as demais atividades de divulgação e comunicação das obras.

2.9.5 Público Alvo
Prefeituras Municipais, Secretarias, Trabalhadores do canteiro de obras; População dos
municípios da Área de Influência (AI); Escolas e Postos de Saúde dos municípios de Bom
Jesus do Norte/ES e Bom Jesus de Itabapoana/RJ; Sindicatos, Associações, Representações
religiosas e outras instituições vinculadas ao empreendimento.

2.9.6 Metodologia e Descrição das Atividades
A metodologia proposta para operacionalização deste Programa é apoiada em campanhas de
informações. Consiste na difusão de informações básicas sobre o empreendimento e devem
ser executadas em consonância com o programa de execução das obras e voltadas para os
diversos públicos envolvidos.
O desenvolvimento dessas campanhas será apoiado nos seguintes instrumentos:

Boletins informativos
Essa ação é destinada aos moradores do entorno do empreendimento direta ou indiretamente
afetados, prefeituras, organizações, população em geral dos municípios de Bom Jesus do
Itabapoana/RJ e Bom Jesus do Norte/ES.
Nos boletins informativos deverão constar informações e notícias sobre o cronograma e a
evolução da obra, com destaque para os eventos mais importantes, como desvio do rio,
enchimento do reservatório, dentre outros, sobre a presença de pesquisadores, operários entre
outros colaboradores e funcionários em áreas e propriedades atingidas pelo empreendimento;
agendas sobre a oferta de cursos e oportunidades de trabalhos. Informarão ainda sobre ações
diretas na comunidade ligadas aos demais programas do PBA em desenvolvimento. A
distribuição será feita em locais como: igrejas, estabelecimentos comerciais, postos de saúde,
escolas, prefeituras municipais, sindicatos e outras instituições atuantes.
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Para a produção da publicação está prevista a contratação de prestador de serviço
especializado para a editoração e impressão gráfica do material, enquanto que a produção das
matérias será de responsabilidade da equipe do programa.
O boletim informativo será editado em linguagem simples, objetiva e acessível ao público, no
formato A4, papel apergaminhado, cor e tiragem de 2000 exemplares. A periodicidade será
trimestral.
À critério da equipe executora do programa, esses boletins poderão ser transformados em
Cartilhas, Histórias em Quadrinhos, Folders, de acordo com o que melhor se aplicar aos
objetivos propostos acima.

Publicação de Periódico Interno
Esta ação é destinada aos trabalhadores do canteiro de obras, empreiteiras, consultores,
prestadores de serviço, e todos os profissionais que estiverem envolvidos direta e
indiretamente com a implantação da PCH Bom Jesus.
Será criado um periódico, que podem ser folders, cartazes, boletins informativos, enfim, o que
melhor se aplicar a cada caso, com circulação trimestral, contendo informações de interesse
da mão de obra, sobre o andamento da obra e eventos locais referentes ao empreendimento.
A quantidade de impressões deste material será dimensionada de acordo com o período de
execução da obra, estimando-se o número de colaboradores mobilizados, não sendo, no
entanto, menor do que 200.

Reuniões com os proprietários e moradores da ADA e AID
Esta ação é destinada aos proprietários e moradores da área diretamente afetada (propriedades
onde serão implantadas as estruturas do empreendimento) e da área de influência direta
(moradores no entorno das estradas de acesso, de localidade próximas ao empreendimento,
dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana/RJ e Bom Jesus do Norte/ES).
Serão realizadas reuniões trimestrais sobre o encaminhamento de questões ligadas ao
empreendimento, com o sentido de mostrar e divulgar os dados do monitoramento e as
medidas mitigadoras realizadas. Nessas reuniões deverão ser avaliadas o retorno da
comunidade em relação ao empreendimento, através da aplicação de questionários, dentre
outras formas.
A primeira reunião deverá ser realizada antes do início das obras e terá o objetivo de
apresentar o empreendimento à comunidade, explicando os conceitos de uma PCH, seus
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objetivos, as principais obras e estudos que serão executados, o cronograma de construção e
as oportunidades geradas com o empreendimento.

Divulgação em veículos de comunicação regional (jornais e rádios locais)
Esta ação é destinada ao público em geral, principalmente das cidades de Bom Jesus do
Itabapoana/RJ e Bom Jesus do Norte/ES.
Deverá ser executada através da produção de spot de 30 segundos, 03 vezes ao dia, além de
releases, a fim de veicular, em rádios e jornais locais, durante um mês antes do início das
obras, a divulgação da implantação da usina. Esse canal também poderá ser usado durante
todo o período da instalação do empreendimento, sempre que necessário para divulgar
informações de interesse da população.
Deverá prever, ainda, a produção de spot de 30 segundos, 03 vezes ao dia, além de releases a
fim de veicular, durante um mês após a obtenção da Licença de Operação, em rádios e jornais
locais, a divulgação do enchimento do reservatório e início da operação da usina.

Divulgação por meio da internet (sites, redes sociais e aplicativos para celular)
Deverá ser avaliada pelo empreendedor a possibilidade de contratação de empresa
especializada para o desenvolvimento, implantação e manutenção de mídias de internet (sites,
redes sociais, aplicativos para celular) que, notadamente, possuem maior poder de alcance dos
diversos segmentos da população, nos dias de hoje.
Tais mídias deverão conter informações sobre o empreendedor, o empreendimento, as
comunidades locais e demais atividades decorrentes da instalação da PCH Bom Jesus, o
andamento dos programas ambientais, desenvolvimento e informações sobre o processo de
licenciamento, etc. Também poderá ser utilizado par receber e sanar dúvidas da população
sobre o empreendimento. Torna-se importante que a linguagem e a forma de repasse das
informações sejam adequadas às características socioculturais de cada público.

2.9.7 Inter-relação com outros 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.
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2.9.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos


Lei nº 6938/81;



Resolução CONAMA nº 01/86;

 Instrução Normativa IBAMA n° 2/2012.

2.9.9 Etapas e Cronograma de Execução
O mesmo se desenvolverá por completo durante todo o período de pré-obras, obras e no início
da operação do empreendimento.
Tabela 31: Cronograma de atividades do Programa de Comunicação Social
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO – ANO 1
MESES
ATIVIDADES

Pré-obra
1

2

Fase de Instalação
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

Boletins informativos
Publicação de
Periódicos internos
Reuniões com os
proprietários e
moradores da ADA e
AID
Divulgação em jornais
e rádios
Divulgação em mídias
de internet
Relatórios
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE OPERAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Divulgação em jornais
e rádios

Obs: O monitoramento da fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras,
repetindo a periodicidade do Ano 1 para os demais anos.
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2.9.10 Acompanhamento e Avaliação
Durante a etapa de implantação da PCH Bom Jesus, o técnico responsável pela execução do
Programa de Comunicação Social deverá elaborar relatórios semestrais a ser encaminhado ao
Órgão Ambiental, contendo as atividades desenvolvidas durante esta etapa, bem como a
avaliação dessas atividades, podendo, se necessário, ocorrer reformulações nos instrumentos
propostos.

2.9.11 Responsáveis pela Implementação do Programa
A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe especializada formada por técnicos de nível superior com
experiência no tratamento com comunidades, mais especificamente em programas sociais no
âmbito do licenciamento, e um comunicólogo ou designer com experiência em elaboração e
produção de material informativo.

2.9.12 Responsáveis Técnicos
Profissional

Formação

Registro Profissional

Mariely Martins Costa

Assistente Social

CRESS 11794

2.9.13 Bibliografia
JUNIOR, E. G.S.; VILELA, L.R; ASSIS, L.C; OLIVEIRA, V.P.S. Diagnóstico ambiental
do Município de Bom Jesus do Itabapoana, RJ. Boletim do Observatório Ambiental
Alberto Ribeiro Lamego, Campos dos Goytacazes-RJ, v.9 n.1, p. 83-98, jan-jun. 2015.
Disponível em: Acesso em: 07 mar. 2019.
LIMA, G. F. Avaliação do projeto da PCH Pedra do Garrafão situada no Rio
Itabapoana: foco no trecho de vazão reduzida e no sistema de transposição de peixes.
2014. Monografia.; (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio de
Janeiro; 2014.
SIGMA Pesquisa e Projetos, 2012. Estudo Ambiental Simplificado – EAS – PCH Bom Jesus.
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2.10

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2.10.1 Justificativa
De forma a atender a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e a Instrução Normativa n° 2, de 27
de março de 2012, o presente Programa de Educação Ambiental visa promover ações
educativas que abordem questões relevantes nos municípios afetados com a implantação da
PCH Bom Jesus.
Considerando a realidade ambiental da região serão desenvolvidas ações de Educação
Ambiental que se concentrarão na Fase de Implantação e se estenderão pelos dois primeiros
anos da Fase de Operação do empreendimento. Neste programa estão detalhadas as ações e
ferramentas necessárias para sua divulgação.
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.
Neste contexto, o Programa de Educação Ambiental tem como princípio promover o
envolvimento dos atores locais, para que sejam corresponsáveis e protagonistas em todas as
ações e etapas necessárias à execução do programa.

2.10.2 Objetivos

Geral
O principal objetivo do programa é estimular a atuação popular para a melhoria da qualidade
ambiental e de vida, através do desenvolvimento de ações educativas que levantarão
discussões e proposição de soluções às questões socioambientais.

Específicos
 Contribuir para a prevenção, minimização ou eliminação dos impactos ambientais e
sociais decorrentes do empreendimento, através da execução de atividades de
educação ambiental com ênfase na participação popular;

Página 211 de 267

 Integrar e compatibilizar as diversas ações dos programas propostos que envolvam a
questão ambiental.
 Promover a preservação do meio ambiente e a segurança pessoal dos funcionários
contratados para a implantação do empreendimento.
 Apresentar, aos trabalhadores da obra, a maneira ambientalmente correta do
comportamento no canteiro de obras, procedimento e conduta em relação ao meio
ambiente e no relacionamento com as comunidades vizinhas;

2.10.3 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;
 Promover práticas de educação socioambiental, integrando a população ao processo de
construção do empreendimento;
 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.

2.10.4 Indicadores Ambientais
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 ativos nas discussões e busca de soluções para os problemas
socioambientais que surgem durante a fase de divulgação do empreendimento,
construção e operação;
 Diversidade de participantes (sexo, idade, representatividade);
 Frequência e qualidade da participação;
 Quantidade de reuniões e encontros realizados;
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 Quantidade de material distribuído de acordo com o planejado (o material a ser
publicado deve ser dimensionado e construído com os atingidos);
 Quantidade de instituições locais colaborando na implantação do Programa.
 Quantidade e qualidade da participação dos trabalhadores e técnicos da obra nas
atividades previstas no Programa;

2.10.5 Público Alvo
Foram identificados como públicos-alvo preferenciais do Programa os seguintes segmentos:
 População da Área de Influência;
 Trabalhadores envolvidos com a construção do empreendimento, funcionários do
empreendedor, empreiteiras e subcontratadas;
 Prefeitos, secretarias municipais de meio ambiente e de educação.

2.10.6 Metodologia e Descrição das Atividades
Conforme Instrução Normativa N° 2, de 27 de março de 2012, este programa possui dois
enfoques: Programa de Educação Ambiental com a Comunidade (PEA), direcionado aos
grupos sociais da área de influência do empreendimento e Programa de Educação Ambiental
dos Trabalhadores (Peat), direcionado aos trabalhadores envolvidos nas obras da PCH Bom
Jesus.
As atividades desenvolvidas e descritas abaixo deverão dar ênfase aos danos e riscos
ambientais e tecnológicos decorrentes da implantação do empreendimento e nas relações que
devem ser mantidas com a comunidade atingida do entorno.

 Programa de Educação Ambiental com a Comunidade (PEA)
Envolve ações educativas desenvolvidas com o objetivo de estimular a atuação popular para a
melhoria da qualidade ambiental.
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.
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Compreende atividades de educação ambiental que envolvem a população da área de
influência do empreendimento, moradores do entorno das propriedades onde serão instaladas
o empreendimento e das estradas de acesso, população geral dos municípios de Bom Jesus do
Itabapoana/RJ e Bom Jesus do Norte, podendo envolver também escolas públicas locais,
através da educação para os alunos.
Para definição dos temas a serem abordados nas palestras, será realizada uma pesquisa com os
sindicatos rurais, moradores da Área de Influência, secretarias municipais de educação, meio
ambiente, diretores e professores de escolas públicas e outras instituições ligadas ao público
alvo, para verificar se há algum projeto em andamento nos municípios, voltado para a área
ambiental.
Com o decorrer do processo, os projetos implantados poderão ser complementados através de
diálogos com o público envolvido. Caso seja necessário, outros temas poderão ser abordados
e/ou substituídos.
Para a execução do Programa os temas deverão ser abordados, minimamente. Apresentamos
algumas metodologias de atividades lúdicas que podem ser utilizadas, visando a compreensão
do tema proposto. Importante frisar que os responsáveis pela aplicação devem sempre fazer a
ligação do tema com a implantação da PCH Bom Jesus, permitindo que os participantes sejam
agentes pensantes, que possam propor soluções para as problemáticas trabalhadas.

A construção da PCH Bom Jesus e a sua relação com a hidrografia e o relevo da região

Confecção de um minhocário
Materiais necessários para cada minhocário
Uma garrafa pet de 2 litros e uma menor de água mineral brita ou pedrinhas, terra, saco de
lixo preto, minhocas.

Procedimentos
Corte a garrafa pet tirando o bocal. No fundo da garrafa pet coloque brita (não há necessidade
de furar o fundo do pet). Sobre a brita coloque a garrafa menor (com água e tampa) dentro da
garrafa pet. Ao redor, despeje a terra e largue as minhocas. Após terminar, utilize um saco de
lixo escuro para envolver a garrafa, pois as minhocas não são acostumadas com claridade.
Não é necessário molhar, pois a garrafinha com água fornece umidade para a terra, a não ser
que seja uma região de excessivo calor, molhe de vez em quando, podendo colocar alguns
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lixos orgânicos sobre a terra para alimento das minhocas. Depois de dias, ao tirar o saco de
volta da garrafa poderemos observar os caminhos das minhocas bem definidos. Volte a cobrir
com o saco de lixo evitando a luz para as minhocas.

Objetivos
Relacionar o local onde está sendo construído o empreendimento com o minhocário,
explicando a interferência do empreendimento na área e levantando as soluções e medidas
mitigadoras.

Os impactos da construção da PCH Bom Jesus na composição da fauna e flora locais

Alfabeto dinâmico
Objetivo
Demonstrar a importância da ação coletiva e organizada no que diz respeito à conservação /
preservação ambiental, assim como demonstrar a interdependência dos elementos do meio
ambiente. Fazer a inter-relação com a implantação da PCH Bom Jesus e suas ações de
minimização dos impactos ambientais.

Público
Grupos de no máximo 20 participantes. Qualquer faixa etária.

Materiais
Cartões de cartolina de 20 x 20 cm com letras desenhadas conforme definição de uma frase
pelo monitor. Os cartões deverão ter um barbante na parte superior para colocação no pescoço
dos participantes.

Procedimento
O monitor deverá previamente escolher uma frase para escrever cada letra em um cartão. A
frase deverá estar relacionada à temática a ser trabalhada (exemplos: Nós fazemos parte do
meio ambiente. Somos responsáveis pelos nossos rios. O equilíbrio do ambiente depende da
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ação consciente de todos.) e deve conter o número de letras conforme o número de
participantes. Cada participante pega um cartão e o coloca no pescoço com a face em branco
para frente. Em círculo, todos devem virar seus cartões. O monitor diz apenas que os
participantes devem em um curto período de tempo construir uma frase. Após a construção,
sentados em círculo conforme estabelecido pela frase, o monitor deverá escutar os
comentários, relacionando a atividade com a necessidade de mobilização, participação e
organização das pessoas nas questões de preservação e conservação ambiental. Assim como,
relacionar na vivência com o equilíbrio existente na natureza, reforçando conteúdos de
interdependência de todos os elementos do ambiente.

Alfabeto dinâmico
Objetivo
Permitir aos participantes a vivência da problemática relativa ao uso sustentável dos recursos
naturais, oportunizando a discussão dos conteúdos relativos ao aumento da demanda, a
escassez do recurso e a necessidade da conservação da biodiversidade para manutenção da
vida. Fazer a inter-relação com a implantação da PCH Bom Jesus e a aplicação de boas
práticas construtivas objetivando a preservação ambiental.

Publico
Grupos de no máximo 30 participantes. Qualquer faixa etária.

Materiais
6 pratos de papelão.

Procedimento
Os participantes deverão ficar posicionados em linha, lado a lado, e estarão representando
uma espécie de animal em extinção (ex.: Papagaio-de-cara-roxa). Na frente da linha de
papagaios, o monitor coloca 6 pratos de papelão que representarão as árvores onde o animal
nidifica, se alimenta e se abriga. O monitor estabelece o número de papagaios que cada
manancial suporta abastecer (em função do número de participantes). Ao sinal do monitor os
papagaios devem correr até uma das árvores, ficando todos protegidos. Na próxima rodada, o
monitor relatará que uma árvore foi cortada para construção de uma casa, retirando um prato e
dá o sinal novamente. (O uso do recurso poderá variar dependendo do seu potencial de
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utilização ex.: construção de barco, móveis). Os últimos papagaios a chegarem nas árvores
restantes, excedendo sua capacidade de suporte, serão excluídos do jogo. Isto poderá ser
repetido até que sobre uma ou nenhuma árvore. Em seguida, o monitor pede que o grupo
sugira medidas para o uso sustentável do recurso (ex.: plantio de árvores especificas que a
espécie utiliza, etc.). O monitor recoloca todos os pratos, à medida que o grupo sugere as
medidas de conservação das espécies animal e vegetal, o equilíbrio do ecossistema ameaçado.
Em grupo se discute a vivência e o monitor contextualiza os conteúdos relativos a
desenvolvimento sustentável, ecossistemas e espécies e conservação ambiental.

A construção da PCH Bom Jesus e a relação entre o uso racional da água e a geração de
energia

Causa X Consequências
Objetivo
Despertar nos participantes a problemática da poluição das águas reforçando a relação de
causa e efeito, com intuito de sensibiliza-los para a necessidade de preservação de nossos rios.
Relacionar com a construção da PCH Bom Jesus e o que pode acontecer caso não sejam
aplicadas medidas de preservação ambiental.

Publico
Grupos de no máximo 30 participantes. Qualquer faixa etária.

Materiais
Cartões de cartolina, canetas hidrográficas coloridas, três caixas, duas bolas médias e leves.

Procedimento
O monitor divide o grupo em dois subgrupos iguais. Cada subgrupo elabora causas e
consequências da poluição, contaminação hídrica, e escreve cada uma em um cartão. O
número de cartões equivale ao número de participantes de cada subgrupo. Os cartões são
misturados em uma caixa. Os dois subgrupos fazem uma fila indiana, paralelos um ao outro
com espaço de cerca de dois metros entre as filas. A caixa com os cartões é colocada no meio
e em frente das filas. Mantendo uma distância de no mínimo cinco metros da caixa de cartões.
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São colocadas duas outras caixas: uma para as causas e a outra para as consequências. A
atividade segue a dinâmica do jogo futebol de mãos. Consiste sempre o primeiro da fila, com
a bola em uma das mãos, pegar com a outra mão na caixa um cartão, ler em voz alta, correr
até as duas outras caixas, depositando na caixa correta (causa x consequência). O participante
deve retornar até o final da sua fila e passar a bola com as mãos levantadas por cima da
cabeça do companheiro da frente. Todos os participantes continuam passando a bola sobre
suas cabeças até chegar ao primeiro da fila e recomeçar o jogo. O subgrupo vencedor será
aquele que em menor tempo retornar ao começo da fila o primeiro participante do início do
jogo. Ao final o monitorar estimula os comentários críticos sobre o tema.

Os impactos da construção da PCH Bom Jesus na geração de lixo, relacionando com a
busca pelo consumo sustentável

O lixo: um problema de todos
Objetivo
Despertar os participantes para a necessidade da ação coletiva em relação a separação e
destino adequado do lixo, principalmente o doméstico, estendendo para sua realidade.
Relacionar com as atividades da PCH Bom Jesus, a geração de lixo por ela e as medidas
mitigadoras.

Público
Grupos de até vinte pessoas, com qualquer faixa etária.

Materiais
Resíduos (lixo) de diferentes materiais (plástico, papel, vidro, metal, orgânico, tóxico) e
caixas/ lixeiras com as indicações dos diferentes materiais.

Procedimento
O monitor solicita ao grupo para que faça uma roda, de mãos dadas, com as costas para o
centro. Em seguida coloca todo o lixo misturado no centro da roda e distribui as lixeiras nas
extremidades do círculo. O monitor explica ao grupo que todos deverão ficar de frente para o
círculo sem soltar ou cruzar as mãos. Faz o paralelo com o fato de encararmos o problema do
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lixo e buscarmos uma “saída para o desafio”. (Para que o grupo consiga virar para o centro,
um elemento deverá estar de costas e caminhar até o outro lado do círculo e passar por baixo
das mãos de dois outros participantes, puxando e fileira atrás dele, invertendo assim o sentido
da vida.) Virados para o centro, o monitor pede que sem soltar as mãos separem o lixo,
destinando-o às lixeiras corretas. Em grupo realizam-se os comentários e o monitor
contextualiza a atividade (separação, reciclagem, reutilização e redução do lixo).

Tempo de decomposição dos resíduos
Objetivo
Sensibilizar os participantes para a importância da destinação correta dos resíduos. Relacionar
com as atividades da PCH Bom Jesus, a geração de lixo por ela e as medidas mitigadoras.

Público
Não há restrição para número de pessoas.

Material
1 caixa de vidro, que pode ser substituída por garrafas pet ou um vidro grande, terra e
diferentes tipos de resíduos, tais como: Cascas de frutas, legumes e ovos, folhas, papel de
bala, latas de refrigerante, tampas de garrafa PET, chicletes, “bituca” de cigarro, E.V.A,
plásticos, vidros, isopor, entre outros.

Procedimento
Etapa 1: Coloque primeiramente um pouco de terra de maneira que cubra todo o fundo do
recipiente. Etapa 2: Em seguida, coloque alguns resíduos próximos a borda para facilitar a
visualização pela parte externa. Etapa 3: Acomode a terra intercalando terra e resíduos até a
superfície. Etapa final: Cubra a caixa de vidro com uma tampa de madeira e regue 1 vez por
semana. O “terrário” deve ser molhado, esta ação representava a chuva. Não há previsão de
término para visualização e a exploração desta atividade, tendo em vista que haverá resíduos
que não se deteriorarão. Ao lado poderá ser fixado um cartaz com o nome de cada resíduo, a
data da colocação e um espaço em branco para colocar a data da decomposição de cada um.
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A construção da PCH Bom Jesus e os impactos na sociedade, relacionando-os e
propondo soluções

Equilíbrio dinâmico dos ecossistemas
Objetivo
Permitir aos participantes uma reflexão a respeito do equilíbrio natural dos ecossistemas e da
problemática relativa à ação antrópica no meio ou um evento natural que cause um
desequilíbrio. Conteúdos relativos a diminuição de uma população de animais, a oferta e
demanda dos recursos de um ecossistema e a necessidade da conservação da biodiversidade e
dos ecossistemas para a manutenção da vida serão discutidos, fazendo a relação com a
construção da PCH Bom Jesus, os impactos por ela causados e as medidas de mitigação dos
mesmos.

Público
Grupos de no máximo 30 participantes. Qualquer faixa etária.

Materiais
Nenhum.

Procedimento
Os participantes deverão ficar posicionados em duas filas, de frente uma para a outra (com o
mesmo nº de participantes cada). Uma das filas representará o ecossistema; a outra
representará os animais que fazem parte deste ecossistema; O monitor repassará para todos os
participantes 03 gestos que simbolizarão: abrigo, alimento e água. Repetirá os gestos com o
grupo a memorização dos mesmos. Explicará que a fila (A) será o ambiente que ofertará o
abrigo, o alimento e a água. A fila (B) será composta pelos animais que buscarão o abrigo, o
alimento e a água; As filas se colocarão de costas para o centro e ao sinal do monitor cada
participante, em ambas as filas, faz o gesto que escolher se virando para o centro; Cada
participante da “fila dos animais” correrá imediatamente para o participante da “fila do meio
ambiente” que estiver com o mesmo gesto seu; Cada participante da “fila do meio ambiente”
suportará apenas um animal; Os participantes não podem mudar os gestos escolhidos
inicialmente, portanto quem não achar um participante com o gesto igual ao seu saíra da
atividade; O monitor solicita que retornem aos lugares iniciais e recomeça a atividade; O

Página 220 de 267

monitor poderá repetir a atividade quantas vezes achar necessário, mas deverá em algumas
rodadas, introduzir ações antrópicas ou naturais no meio, por exemplo, incêndio na floresta, e
retirar os participantes que oferecem o abrigo, até que a maioria dos animais sejam
eliminados; Pode-se reintroduzir os animais e os participantes do meio para novamente
conseguir um equilíbrio dinâmico no ecossistema; O monitor agrupa os participantes ao final
da atividade para trocar experiências e reforçar conteúdos sobre conservação da
biodiversidade e dos ecossistemas para a manutenção da vida e o equilíbrio dinâmico e
natural existente no meio ambiente natural.

 Programa de Educação dos Trabalhadores (Peat)
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.
Serão ministradas palestras para os trabalhadores dos canteiros de obras, com dinâmicas que
abordem Educação Ambiental. Os encontros serão realizados a cada 03 (três) meses, não
excedendo 01 (uma) hora de duração. As palestras terão início com a instalação dos canteiros
de obras.
São sugeridos os seguintes temas a serem abordados:


A questão do lixo, abordando os 3R’s (Reduzir, Reciclar e Reutilizar);



Riscos com animais peçonhentos e primeiros socorros;



Procedimentos adequados de higiene e limpeza no ambiente de trabalho;



Procedimentos para evitar os riscos de incêndio;



Manutenção da qualidade da água;



Doenças de veiculação hídrica;



Controle da poluição;



Conservação da fauna e flora local.

Deverá ser mantido um informativo trimestral, fixado em um mural de fácil localização e
acesso dos trabalhadores, com divulgação de informações ligadas à educação ambiental.

Página 221 de 267

2.10.7 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.

2.10.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
 Lei n° 6.938 de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente;
 Lei n° 9.795 de 27/04/1999 – Política Nacional de Educação Ambiental;
 Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002;
 Instrução Normativa n° 2, de 27 de março de 2012.

2.10.9 Etapas e Cronograma de Execução
Na Fase de Implantação da PCH Bom Jesus deverão ocorrer:
 Palestras trimestrais para a comunidade da área de influência do empreendimento;
 Distribuição de folders trimestralmente, com práticas de educação ambiental
relacionadas à implantação da PCH Bom Jesus;
 Palestras trimestrais para os trabalhadores do canteiro de obras;
 Manutenção de um informativo trimestral no canteiro de obras.
Na Fase de Operação da PCH Bom Jesus, durante os dois primeiros anos, deverão ocorrer:
 Palestras semestrais para a comunidade da área de influência do empreendimento;
 Distribuição de folders semestrais, com práticas de educação ambiental relacionadas à
operação da PCH Bom Jesus;
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Tabela 32: Cronograma de atividades do Programa de Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos e Movimentos de Massa
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

Palestras para a
comunidade da área de
influência
Distribuição de folders
para a comunidade da
área de influência
Palestras para os
trabalhadores do canteiro
de obras
Manutenção de
informativo no canteiro
de obras
Relatórios

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE OPERAÇÃO – ANO 1
MESES

ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Palestras para a
comunidade da área de
influência
Distribuição de folders
para a comunidade da
área de influência
Relatórios

Obs: O monitoramento da fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras,
repetindo a periodicidade do Ano 1 para os demais anos. Para a fase de operação o
monitoramento deverá se estender, minimamente, pelos 2 (dois) primeiros anos da operação
do empreendimento.
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2.10.10

Acompanhamento e Avaliação

Deverão ser elaborados relatórios semestrais que tenham como parâmetro os indicadores
ambientais desse programa. Ao final de cada atividade será entregue a todos os participantes
um questionário para que possam analisar e avaliar o desenvolvimento das atividades,
apontando pontos negativos, positivos, sugestões e críticas.

2.10.11

Responsáveis pela Implementação do Programa

A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de equipe especializada formada por técnicos de nível superior com
experiência no tratamento com comunidades, mais especificamente em programas de
educação ambiental no âmbito do licenciamento e educação ambiental com trabalhadores.

2.10.12

Responsáveis Técnicos

Profissional

Formação

Registro Profissional

Mariely Martins Costa

Assistente Social

CRESS 11794

2.10.13

Bibliografia

Educação ambiental. — Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015.
Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei Nº 9.795, de 27 de abril de
1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.
Instrução Normativa N° 2, de 27 de março de 2012. Estabelece as bases técnicas para
programas de educação ambiental apresentados como medidas mitigadoras ou
compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
Lei n° 6.938 de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente
Lei n° 9.795 de 27/04/1999 – Política Nacional de Educação Ambiental
PFMI. 2018. Dinâmicas e Jogos para Educação Ambiental. – Foz do Iguaçu-PR.
https://ead.pti.org.br/ntm/pluginfile.php/27150/mod_resource/content/1/Jogos%20e%20din%
C3%A2micas%20de%20EA.pdf. Acessado em 28 de março de 2019 às 14:30.
SIGMA Pesquisa e Projetos, 2012. Estudo Ambiental Simplificado – EAS – PCH Bom Jesus.
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2.11

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS ATINGIDAS

2.11.1 Justificativa
Durante o monitoramento na área do futuro empreendimento, realizado na segunda quinzena
de janeiro e início de fevereiro de 2019, pela equipe da Vert Ambiental, foram identificados
02 (dois) estabelecimentos rurais na ADA (Área Diretamente Afetada). Destes, 02 (dois), 01
(um) na margem esquerda de propriedade do Sr. Luiz Carlos Vieira Moreira e 01 (um) na
margem direita (Edelyr Pereira Campos), falecido, ficando a propriedade para os herdeiros:
Leandro Franco Campos e Edelyr Pereira Campos Júnior.
Este programa busca orientar e instrumentalizar o empreendedor na condução do processo de
negociação com os grupos de interesse identificados no desenvolvimento dos estudos, de
forma a evitar possíveis conflitos sociais e garantir que a viabilização do empreendimento
proposto seja conduzida de maneira satisfatória para as partes envolvidas.
O sucesso deste Programa depende, portanto, da participação permanente do público-alvo
que, em sua concepção, deverá respeitar e incorporar suas sugestões.
Apesar da legislação facultar ao empreendedor adquirir os bens de interesse por meio de
processo expropriatório, todo o esforço será direcionado para que o processo resulte em
negociação amigável, fora da esfera judicial. Visando atender todos os requisitos legais
exigidos pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
A implantação da PCH Bom Jesus irá requerer a negociação com proprietários detentores de
áreas necessárias à formação do reservatório, estruturas da PCH, canteiros de obras, abertura
de acessos, bota-fora, etc. Por se tratar de empreendimento privado, o empreendedor
responsável deverá promover, com os públicos identificados, a negociação para o
ressarcimento das perdas, com vistas à viabilização da obra.
A eficiência deste Programa está intimamente relacionada com o respeito aos critérios de
transparência e às informações do projeto, visando atender com o máximo de presteza a todos
os atingidos diretamente e, da mesma forma, ao poder público competente.

2.11.2 Objetivos

Geral
O programa de negociação de terras tem como objetivo definir e explicitar as formas de
tratamento e também os critérios para a negociação das áreas demandadas para a implantação
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da PCH Bom Jesus, de forma que o público afetado possa optar pela solução que esteja mais
de acordo com a garantia da recomposição do seu quadro de vida.

Específicos
 Avaliar a situação legal e o valor das terras e benfeitorias atingidas pela PCH Bom
Jesus;
 Possibilitar a negociação amigável entre o empreendedor e os proprietários das terras.

2.11.3 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.

2.11.4 Indicadores Ambientais
 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.

2.11.5 Público Alvo
Constituem-se público-alvo deste programa, apenas proprietários rurais detentores das áreas
de interesse pelo empreendedor; áreas estas, destinadas à implantação do
reservatório/barragem, do canteiro de obras e demais estruturas do projeto, bem como do
trecho afetado pela abertura e recomposição de acessos.
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Tabela 33: Proprietários, nome da propriedade, margem/município, área declarada e área de
interesse para o empreendimento
Nome da
Margem/
Área
Área de
Proprietário
propriedade
Município
Declarada (m²) Interesse (m²)
Luiz Carlos Vieira
ME/Bom Jesus do
Boa Vista
545.021,00
121.202,10
Loureiro
Norte- ES
Herdeiros: Leandro
MD/ Bom Jesus
Santa Rosa
1.064.800,00
2.082,90
Franco Campo e Edelyr
do Itabapoana- RJ
Pereira Campos Júnior
Fonte: CONSEN – Consultoria Patrimonial e Serviços de Engenharia ltda.

2.11.6 Metodologia e Descrição das Atividades
A base para a efetivação deste Projeto é a discussão ampla com os atingidos.
O público-alvo deverá ter a dimensão exata das perdas e das restrições ao uso de suas áreas,
para que seja capaz de optar pelo tratamento mais adequado para a recomposição de seu
quadro de vida.
O processo de negociação de terras será desenvolvido de acordo com as seguintes ações:

 Levantamento topográfico e lançamento da poligonal
Esta ação tem por objetivo a delimitação da área de interesse do Projeto.
Deverão ser limitadas as terras inseridas na área de inundação e na faixa de APP no entorno
do futuro reservatório, com vistas a determinar com precisão a área atingida por faixa em cada
propriedade.

 Cadastramento
Deverá ser realizado o levantamento cadastral das propriedades, contendo as seguintes
informações:


Representação em planta do levantamento planimétrico da área de interesse;



Locação e caracterização sumária de benfeitorias;



Definição da superfície total a ser negociada;



Realização de perícias para classificação do solo e pastagens.

Para cada propriedade será confeccionada uma pasta de cadastramento (cadastro), contendo as
informações levantadas.
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 Elaboração de laudo de avaliação
Para cada propriedade será elaborado um laudo de avaliação, baseado no cadastro, o qual
servirá de base para as negociações a serem realizadas entre o empreendedor e o público-alvo.
O objetivo é estabelecer parâmetros e critérios, através de pesquisas de mercado, para
mensuração de valores para a negociação da terra nua e suas melhorias.
O laudo de avaliação deverá ser elaborado por profissional especializado, levando em
consideração as determinações constantes na NBR 14653-3/04.

 Determinação do Valor da Terra Nua
A avaliação obedecerá aos critérios dispostos na metodologia apresentada. A pesquisa de
mercado se baseará em propriedades e localidades próximas ao empreendimento com as
mesmas condições de acesso e capacidade de uso do solo. Quando isso não for possível, as
classes de solos encontradas sofrerão ágio ou deságio de acordo com a sua classificação,
tendo como referencial o solo identificado como padrão. As classes de solos, segundo suas
capacidades de usos, identificadas na área em estudo, são as seguintes:
Tabela 34: Classificação das terras em relação ao potencial para o desenvolvimento de
atividades agropecuárias
Classificação de
Discriminação
Principais Características
Aptidão das Terras
São aquelas de topografia plana ou levemente
inclinada até um máximo de 20%, com grau de
pedregosidade máximo tolerável de 5 %. São os solos
motomecanizados ou com possibilidade para
motomecanização e próprias para cultivo de cereais,
com boa disponibilidade de água que venha a
proporcionar uma razoável produção de grãos.

Classe A

Terras
Motomecanizáveis

Classe B

São aquelas de topografia inclinada com declividade
Terras
Agricultáveis variando de 21 a 60% e/ou grau de pedregosidade
variando de 6 a 30%. São solos com possibilidade
com Tração Animal
para utilização agrícola ou pecuária, porém apenas
com tração animal.

Classe C

São aquelas de topografia bem acidentada, com
declividade variando de 61 a 80% e/ou grau de
Terras
Agricultáveis
pedregosidade variando entre 31 a 60%. São aquelas
Manualmente
glebas em que eventualmente se pratica agricultura,
apesar de não recomendado tecnicamente.
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Discriminação

Classe D

Classificação de
Aptidão das Terras
Terras
Cultivo

Inaptas

Principais Características

São aquelas de topografia íngreme, declividade acima
ao de 80%, ou com grau de pedregosidade acima de 60%.
São as glebas consideradas de preservação
permanente segundo a legislação ambiental.

O valor da terra nua (VTN) será obtido utilizando-se o valor na 2ª média (após saneamento),
de acordo com sua capacidade de uso, multiplicado pela área.

 Melhoramentos
Para avaliação das benfeitorias - sejam edificações ou instalações, serão observados os
seguintes critérios:
 Identificação do bem avaliando;
 Descrição e quantificação;
 Padrão de qualidade;
 Vida útil / Idade do bem.
 Determinação do custo unitário do bem novo.
 Determinação do valor do bem avaliando.

 Avaliação de Culturas
Na área diretamente afetada pela PCH Bom Jesus foram identificados apenas pastagens
naturais e a brachiaria.
Embora as pastagens existam naturalmente, elas têm um valor para a propriedade, uma vez
que são utilizadas como fonte de alimentação do rebanho bovino. Portanto, fica evidente a
necessidade de se atribuir um valor a estas áreas. Este valor estará vinculado ao custo de
implantação e manutenção de alguma espécie utilizada comercialmente, como a brachiaria,
por exemplo, sendo o valor da pastagem natural a metade do valor de implantação e de
manutenção da brachiaria, valor por hectare.
A determinação do custo de implantação e manutenção da brachiaria ou qualquer outro
capim usado na região deverá ser feita em comércio especializado em produtos agropecuários
e prestação de serviços rurais e entidades que atuam nas áreas de assistência rural e crédito
rural.

Página 229 de 267

 Valor Final da Área Objeto de Avaliação
O valor final da área objeto de avaliação será obtido através do somatório dos valores parciais
obtidos com terras nuas + instalações (cercas) + culturas perenes.

 Negociação entre as partes
Para os proprietários de terrenos rurais localizados na área a ser afetada pela PCH Bom Jesus,
será adotada a opção de indenização (pagamento em dinheiro pela área afetada).
Para a determinação do valor a ser pago (indenização) ao proprietário deverão ser observados:
 O preço da terra nua, observado o tipo e a qualidade do solo, além dos acessos e
infraestrutura básica (água e luz), caso haja comprometimento da mesma;
 Indenização das edificações (caso exista), considerando-se os investimentos reais
necessários para sua reativação em padrões nunca inferiores aos originais;
 Indenização das demais culturas, pastagens (nativas e plantadas), matas (nativas e
plantadas), observando-se o valor de mercado atualizado;
 Observação dos preços pagos pelo mercado local para terrenos localizados na área,
respeitando-se as diferenças individuais entre os estabelecimentos.
Além disto, a indenização em dinheiro (compra do terreno) deverá possibilitar a
reorganização da vida das famílias, em condições nunca inferiores às atuais, observando-se
que, após receber a indenização, o proprietário utilizará o valor devido da forma que melhor
lhe convier, sem qualquer interferência do empreendedor.

2.11.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Avaliação de Terras e Benfeitorias Atingidas possui inter-relação com o
Programa de Comunicação Social e o Plano Ambiental para Construção, pois dele demanda o
início das obras do empreendimento.

2.11.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
 Lei n° 6.938 de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente;
 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR-14653-3:2004 - Avaliação
de bens – Parte 3: imóveis rurais.
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2.11.9 Etapas e Cronograma de Execução
O presente Programa deverá ser desenvolvido antes do início das obras de construção da PCH
Bom Jesus. O empreendedor se compromete a apresentar ao Órgão Ambiental toda a
documentação comprobatória da aquisição das terras referentes às infraestruturas básicas,
assim que tiver de posse delas.

2.11.10

Acompanhamento e Avaliação

O acompanhamento e avaliação do desempenho do programa deverá ser realizado através da
comprovação da posse das terras necessárias à implantação da PCH Bom Jesus.

2.11.11

Responsáveis pela Implementação do Programa

A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de um profissional especializado em negociação de terras e em
procedimentos cartoriais e judiciais.

2.11.12

Responsáveis Técnicos

Profissional

Formação

Registro Profissional

Mariely Martins Costa

Assistente Social

CRESS 11794

2.11.13

Bibliografia

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR-14653-3:2004 - Avaliação de bens
– Parte 3: imóveis rurais.
SIGMA Pesquisa e Projetos, 2012. Estudo Ambiental Simplificado – EAS – PCH Bom Jesus.
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2.12

PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA

2.12.1 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 no 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.
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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.
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.

2.12.2 Objetivos

Geral
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.

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;
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 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 o 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;
 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.
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2.12.3 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.

2.12.4 Indicadores Ambientais
 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.
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2.12.5 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;
 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.

2.12.6 Metodologia e Descrição das Atividades
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.
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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:

 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
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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
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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
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

Página 240 de 267

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
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.
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2.12.7 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.

2.12.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
 Lei n° 3.924/1961;
 Portaria SPHAN 07/1988
 Documento IPHAN/1996
 Portaria IPHAN 230/2002

2.12.9 Etapas e Cronograma de Execução
Tabela 35: Cronograma de atividades do Programa de Arqueologia Preventiva
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO - ANO 1
Pré-obra

ATIVIDADES
1

2

Fase de instalação
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prospecção Arqueológica
Resgate Arqueológico
Educação Patrimonial
Monitoramento
Arqueológico
Relatórios
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2.12.10

Acompanhamento e Avaliação

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.

2.12.11

Responsáveis pela Implementação do Programa

A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de uma empresa de Arqueologia, 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.

2.12.12

Bibliografia

Lei n° 3.924, de 26 de Julho de 1961 – Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e préhistóricos.
Portaria n° 07, de 01 de dezembro de 1988 – Estabelece os procedimentos necessários à
comunicação prévia, às permissões e às autorizações, para pesquisas e escavações
arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961.
Documento IPHAN/1996 – Educação Patrimonial: Histórico, conceitos e processos.
Portaria n° 230, de 17 de dezembro de 2002.
SIGMA Pesquisa e Projetos, 2012. Estudo Ambiental Simplificado – EAS – PCH Bom Jesus.
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2.13 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL PARA ARQUEOLOGIA
PREVENTIVA

2.13.1 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.
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.

2.13.2 Objetivos

Geral
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 da PCH Bom Jesus.

Específicos
 Complementar os estudos documentais e bibliográficos, principalmente relacionados
ao patrimônio cultural material e imaterial, utilizados durante as pesquisas para
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elaboração do Diagnóstico do Patrimônio Etno-Histórico, Cultural e Arqueológico,
realizado para o 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;
 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.
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2.13.3 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.

2.13.4 Indicadores Ambientais
 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.

2.13.5 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;
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 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.

2.13.6 Metodologia e Descrição das Atividades
Para o aprofundamento das pesquisas ora propostas tem-se como base o conhecimento das
áreas e locais utilizados pelas comunidades do entorno da 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:
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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;
 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.
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 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 viveres 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.

2.13.7 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.

2.13.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
O presente programa é proposto em atendimento à Lei Federal nº 3.924/1961, Decretos
Federais nº 25/1937 e nº 3.551/2000, Portaria IPHAN 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.
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2.13.9 Etapas e Cronograma de Execução
Tabela 36: Cronograma de atividades do Programa de Educação Patrimonial para Arqueologia
Preventiva
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FASE DE INSTALAÇÃO - ANO 1
Pré-obra

ATIVIDADES
1

2

Fase de instalação
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Educação Patrimonial
Relatórios

Obs: 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 monitoramento da
fase de instalação deverá ocorrer durante todo o período das obras, repetindo a periodicidade
do Ano 1 para os demais anos.

2.13.10

Acompanhamento e Avaliação

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.

2.13.11

Responsáveis pela Implementação do Programa

A implantação do programa é de responsabilidade do empreendedor. A execução do programa
demandará a contratação de uma empresa de Arqueologia, 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.

2.13.12

Bibliografia

Decreto-Lei n° 25, de 30 de novembro de 1937 – Organiza a proteção do patrimônio histórico
e artístico nacional.
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Decreto Federal n° 3.551, de 4 de agosto de 2000 – Institui o Registro de Bens Culturais de
Natureza Imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.
Decreto n° 3.551, de 4 de agosto de 2000- Institui o registro de bens culturais de natureza
imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do
Patrimônio Imaterial e dá outras providências.
Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961 – Dispõe sobre os instrumentos arqueológicos e préhistóricos.
Portaria n° 07, de 01 de dezembro de 1988 – Estabelece os procedimentos necessários à
comunicação prévia, às permissões e às autorizações, para pesquisas e escavações
arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei n° 3.924, de 26 de julho de 1961
Portaria n° 230, de 17 de dezembro de 2002.
SIGMA Pesquisa e Projetos, 2012. Estudo Ambiental Simplificado – EAS – PCH Bom Jesus.
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2.14 PROGRAMA
RESERVATÓRIO

DE

MONITORAMENTO

BATIMÉTRICO

DO

2.14.1 Justificativa
Estudos sedimentológicos devem ser realizados em todas as fases do aproveitamento, desde o
planejamento (inventário, viabilidade e projeto básico) até a fase de operação. Os estudos
apresentam diversos tipos de abordagem nas diversas fases dos trabalhos de um
aproveitamento, sendo tanto mais detalhado quanto maiores forem os problemas de erosão, de
transporte de sedimentos e assoreamento que se apresentarem na bacia, no curso d’água ou
regionalmente.
Os estudos sedimentológicos da fase de inventário certamente apontam as necessidades para
as fases seguintes. A instalação e operação do posto no local ou próximo da futura barragem é
a solução mais adequada.
Na fase de operação do empreendimento, uma vez construída a barragem, os estudos não
cessam. Com maior razão, nesta fase, deve-se ter uma vigilância dos efeitos do sedimento
com a formação do reservatório.
A implementação do programa promoverá o acompanhamento da deposição de sedimentos ao
longo do futuro reservatório, possibilitando avaliar possíveis alterações na configuração da
morfologia fluvial, devido a depósitos de sedimentos pela diminuição da velocidade da água,
até que atinja a área junto à tomada d’água. Portanto, o programa inclui levantamento de
seções topobatimétricas que caracterizam o reservatório e fornecem subsídios às avaliações.
A partir dos resultados dos levantamentos e das análises que serão realizadas, será possível
verificar as hipóteses de deposição de sedimentos no reservatório, bem como avaliar, medidas
de prevenção que serão implantadas em relação ao assoreamento da tomada d’água, caso,
efetivamente, venham ser detectadas alterações significativas da calha fluvial do reservatório,
após o início da operação da PCH.

2.14.2 Objetivos

Geral
O principal objetivo deste programa é subsidiar a avaliação das condições
hidrossedimentológicas do futuro reservatório, bem como, da sua influência no transporte e
balanço de sedimentos a jusante.
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Específicos
 Aprofundar o conhecimento, bem como acompanhar a evolução do comportamento
sedimentológico do rio Itabapoana, no trecho do reservatório;
 Obter informações a respeito da variabilidade da concentração de sólidos suspensos e
do transporte de sedimentos na área de influência do reservatório;
 Subsidiar, caso ocorram situações imprevistas, a implantação de medidas corretivas.

2.14.3 Metas
 Controle de sedimentos no reservatório;
 Levantamento de dados básicos sobre o aporte de sedimentos no futuro reservatório;
 Estimar a vida útil do empreendimento;

2.14.4 Indicadores Ambientais
 Volume útil do reservatório;
 Concentração de sólidos em suspensão;
 Cargas de transporte de sedimentos.

2.14.5 Público Alvo
O público-alvo deste Programa será o empreendedor, trabalhadores das empreiteiras,
proprietários de terras no entorno do empreendimento, associações da região e o órgão
ambiental.

2.14.6 Metodologia e Descrição das Atividades
Em relação aos sedimentos, existem diversos métodos de amostragem para sólidos em
suspensão, do leito ou total, classificados em diretos ou indiretos. Os parâmetros a serem
definidos serão a concentração total para os sedimentos em suspensão e a análise
granulométrica do material de fundo e em suspensão, amostrados através de métodos
indiretos.
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Serão coletados materiais em suspensão do leito com amostradores próprios para cada tipo de
coleta, enviados para laboratório e, posteriormente, os dados deverão ser compilados,
utilizando-se alguma das várias metodologias conhecidas e aceitas no ramo da
hidrossedimentologia.
Durante as campanhas periódicas de amostragem de sedimentos, deverão ser realizados
levantamentos topobatimétricos a cada 200m, como é sugerido no Guia de Avaliação de
Assoreamento de Reservatórios (ANEEL, 2000), para estimar a perda de volume do
reservatório.
As medições de descarga líquida serão efetuadas dentro das normas usuais preconizadas pela
ANA, utilizando molinetes adequados (Gurley do tipo Price) e todo equipamento necessário,
embarcação e cabo de aço, para a correta execução pelo método detalhado. Nesta atividade
deverão ser efetuadas as seguintes medidas: profundidade, largura e velocidade da água,
sendo posteriormente calculada a vazão pelo processo “Área x Velocidade”.
Para o bom andamento do Programa, deverão ser seguidas as seguintes ações:
 Instalar uma estação de coleta a jusante da casa de força e outra a montante do
barramento, com monitoramento duas vezes ao dia, preferencialmente às 7:00 e às
17:00 h, antes do início das obras;
 Para cada medição deverá ser elaborado um número adequado de verticais. O número
de medidas das velocidades em cada vertical deverá ser definido em função da
profundidade. Os tempos de determinação da velocidade em cada ponto medido não
deverão ser inferior a 40 segundos. Caso as profundidades sejam medidas com
guincho hidrométrico, sempre que ocorrer arrastamento, o mesmo deverá ser medido
com pêndulo de hidrometrista. Deverão ser medidos também, os ângulos de inclinação
do escoamento em relação à seção e anotadas todas as anormalidades observadas
durante cada medição;
 Nas medições, deverão ser usados molinetes de boa qualidade e aferidos recentemente.
Os guinchos de sustentação do molinete, os lastros e os barcos usados nas medições
deverão ser de porte apropriado para cada seção;
 As medições de descarga sólida serão realizadas nas modalidades suspensão e arraste,
sendo que para as medições sólidas de material em suspensão será utilizado o método
de igual incremento de largura e igual velocidade de trânsito do amostrador;
 As coletas de água deverão ser realizadas pelo método de integração, sendo que as
verticais de coleta deverão coincidir com as verticais da medição de descarga líquida;
 Os amostradores das coletas de água deverão ser do tipo USDH 49 para profundidades
até 4,5 m e de saca para profundidades maiores;
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 Para as coletas de material de fundo deverão ser utilizados amostradores modelos
USBM-54 (mordedor) ou Drag-Sampler (raspador). Nos dois casos deverão ser
evitadas as lavagens das amostras na subida para a superfície.

Os instrumentos que deverão ser utilizados são:
 Guincho Fluviométrico: para medidas de profundidade e posicionamento vertical do
molinete hidrométrico. Deve indicar as profundidades com precisão de centímetros e
seu cabo de suspensão capaz de suportar o peso do conjunto lastro molinete;
 Lastro: colocado na extremidade do cabo de suspensão do guincho, tem a função de
manter o cabo estável verticalmente, seu peso deve ser compatível à velocidade de
escoamento para não haver arraste;
 Molinete Hidrométrico: instrumento destinado à medição indireta da velocidade de
escoamento. Composto por uma hélice acoplada a um corpo cilíndrico, onde está o
dispositivo que aciona um contato elétrico a cada rotação da hélice. A velocidade será
obtida a partir do número de rotações da hélice, portanto este instrumento deve ser
submetido a processo de aferição periódico para manter a validade da equação de
calibração;
 Contador de Rotações: instrumento eletrônico para contagem e indicação do número
de rotações. É conectado eletricamente ao molinete e efetua a contagem em períodos
previamente ajustados. Atualmente, é considerado essencial no processo por eliminar
falhas humanas na contagem, fato que ocorre com frequência na utilização de
instrumentos sonoros associados a cronômetros;
 Cabo de aço graduado em metros: para posicionamento da embarcação no sentido
transversal do curso d’água, permite que esta seja estacionada em pontos determinados
para as tomadas de profundidade e velocidade;
 Amostradores para coleta de sólidos em suspensão: para as coletas dos materiais de
análise de sólidos em suspensão e sólidos sedimentados no fundo devem ser utilizados
amostradores convencionais e as amostras acondicionadas em frascos devidamente
esterilizados.
As grandezas medidas são registradas em impressos específicos para sistematização dos
cálculos, deverão ser efetuadas as anotações de: nome da estação, rio, data, hora, cota da
escala, margem de início, distância das margens ao PI e PF, identificação do molinete,
responsável pelo serviço, distâncias horizontais, profundidades e rotações. É necessário que
sejam efetuadas pelo menos três tomadas de velocidade, a 20%, 60% e 80% da profundidade
verificada, ou a 60%, caso esta seja inferior a 1 metro.
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Os frascos coletados devem ser enviados a laboratórios especializados para análise. Para cada
medida de descarga líquida deverá ser apresentado o perfil da seção transversal de medição.

 Análise das Amostras de Sedimentos
As análises das amostras deverão ser realizadas em laboratório especializado para obtenção
das granulometrias dos materiais de fundo e de suspensão, bem como das concentrações totais
de sedimentos.
As análises de concentração e granulometria, quando da ocorrência de baixas concentrações,
deverão ser realizadas pelo processo do tubo de retirada pela base, sendo a granulométrica
obtida pela curva de Oden e a concentração pela soma dos resíduos de sedimentos obtidos
nesse tipo de análise.
As amostras do leito, caso contenham mais do que 5% de material mais fino que o
correspondente à peneira de menor diâmetro de malha, deverá ter sua granulometria
determinada pelo processo do tubo de remoção pela base, pipetagem, ou pelo método de
Casagrande.
Para o monitoramento da área do reservatório, nos 03 (três) primeiros anos de operação da
PCH, são previstos os seguintes levantamentos anuais, que compreendem a área da tomada
d’água e seções topobatimétricas ao longo do reservatório, escolhidas por estarem localizadas
em locais onde ocorrerão baixas velocidades de escoamento e, portanto, com tendência ao
maior acúmulo de sedimentos:
 Área do canal de adução: será realizado o levantamento batimétrico de uma seção
junto à tomada d’água, para comparação com o levantamento desta área;
 Seções que caracterizam o início do reservatório, onde as velocidades sofrem
desaceleração.
As campanhas deverão ser realizadas durante os períodos seco e chuvoso.
Ao primeiro período de 03 (três) anos de operação, deverá ser realizada uma avaliação global
da dinâmica de aporte de sedimentos ao reservatório, com base nos resultados obtidos do
período, para avaliação geral.

2.14.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Monitoramento Batimétrico do Reservatório possui inter-relação com o
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e Programa de Controle e
Monitoramento dos Processos Erosivos e Movimentos de Massa.
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2.14.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
 Lei n° 6.938 de 31/08/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente;
 Resolução CONAMA nº 01/86;

2.14.9 Etapas e Cronograma de Execução
Durante a execução das obras (enchimento do reservatório e operação do empreendimento)
deverá ser realizado, pelo menos, 04 (quatro) campanhas por ano, sendo duas no período
chuvoso e duas no período seco, com monitoramento de descarga líquida e sólida
imediatamente a montante do reservatório e a jusante da Casa de Força;
Ao completar um ano hidrológico, após o enchimento do reservatório, deverão ser executados
levantamentos topobatimétricos e de descarga líquida e sólida em duas seções ao longo do
reservatório.
Deverá ser realizado, pelo menos, uma campanha a cada 3 (três) anos, contados a partir do
final do primeiro ano após o enchimento do reservatório, com levantamentos
topobatimétricos, durante todo o período de operação do empreendimento.
Os resultados das campanhas deverão ser registrados e compilados, para comparação com
todos os dados anteriormente monitorados.

2.14.10

Acompanhamento e Avaliação

Durante a instalação do empreendimento deverão ser elaborados relatórios semestrais e
durante a operação do empreendimento, relatório anuais, consolidando com os resultados
obtidos durante o monitoramento.

2.14.11

Responsáveis pela Implementação do Programa

A implantação deste programa é de responsabilidade do empreendedor, podendo para tanto,
contratar empresa especializada, composta por um engenheiro sênior, que fará o
processamento e análise das medições e no campo por uma equipe constando de um
engenheiro hidrometrista e dois auxiliares de hidrometria.
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2.14.12

Responsáveis Técnicos

Profissional

Formação
Registro Profissional

Marco Antonio Pinto
Barbosa

2.14.13

Engenheiro Florestal
CREA: MG-22344/D

ART

CTF

2020190066475

1855431
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2.15

PROGRAMA DE SUPRESSÃO VEGETAL E INVENTÁRIO FLORESTAL

2.15.1 Justificativa
A limpeza das áreas destinadas à implantação das estruturas do empreendimento, em especial
o conduto e a casa de força, consiste na derrubada e retirada da vegetação existente, sendo de
fundamental importância para que diversos aspectos ambientais correlacionados possam ser
observados.
O desmate visa atender à obrigatoriedade legal, com o objetivo de aproveitamento
socioeconômico da madeira, que poderá ser utilizada como lenha, doada ou vendida para
instituições ou ao proprietário do terreno, além de forçar o deslocamento da fauna em busca
de novos abrigos e fontes de alimentação.
Os resíduos da extração florestal serão agrupados e secos para posterior retirada da área e
destinação final adequada.

2.15.2 Objetivos

Geral
O Programa de Supressão Vegetal e Inventário Florestal tem como objetivo a retirada da
cobertura vegetal da área diretamente afetada que sofrerá intervenção referente às obras da
PCH Bom Jesus.

Específicos
 Aproveitamento socioeconômico da madeira;
 Detalhar ações que organizem os esforços de limpeza das áreas destinadas à
terraplenagem, o canteiro de obras e acessos.
 Mapear o uso do solo e direcionamento das frentes e transporte do material;
 Aproveitar o material lenhoso de importância econômica;
 Garantir a qualidade e conservação da água, da flora e da fauna aquática do rio
Itabapoana, devido à redução da eutrofização;
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2.15.3 Metas
 Realizar a supressão da vegetação e a retirada de cobertura vegetal de toda a área
diretamente afetada pelo empreendimento;
 Possibilitar o aproveitamento econômico da lenha e da madeira de valor comercial
contidas na biomassa vegetal;
 Possibilitar o direcionamento da migração da fauna terrestre para as áreas florestais
remanescentes, evitando o “stress” causado pela manipulação dos animais;

2.15.4 Indicadores Ambientais
 Número de focos erosivos causados pelas ações de desmate;
 Índices da qualidade da água antes e pós supressão;
 Número de animais atropelados durante as etapas de supressão.

2.15.5 Público Alvo
Municípios, propriedades e população do entorno do empreendimento, órgãos ambientais
responsáveis pelo licenciamento.

2.15.6 Metodologia e Descrição das Atividades
O desenvolvimento de um projeto técnico deve seguir critérios específicos que validem e
justifiquem a forma de sua composição e estruturação. Portanto, este Projeto, com a função
orientativa das operações, está fundamentado em premissas para um alinhamento de conduta e
delineamento das atividades necessárias, que garantam o pleno desempenho quando da
execução da supressão da vegetação na área diretamente afetada pela PCH Bom Jesus.
Através da análise de condicionantes que identificam, dentre outros, os seguintes aspectos:
impactos positivos para a população local devido a construção do reservatório na área;
impactos positivos da retirada da vegetação graminácea, com a emissão de ruídos pelos
motores das máquinas para a orientação da fuga da fauna da área do reservatório, aspectos
gerais referentes à qualidade das águas e a composição da ictiofauna e cronograma de
construção do empreendimento, estabeleceram-se as seguintes premissas básicas para o
dimensionamento deste Programa:
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 Orientar o projeto de desmatamento para a supressão da vegetação;
 Retirada da vegetação para fora da APP, atendendo aos princípios do menor impacto
gerado aos recursos naturais e as premissas de melhoria da qualidade das águas;
Assim, o delineamento de todas as atividades estruturadas neste projeto segue as
condicionantes acima apresentadas.
Diversas são as condicionantes que podem orientar um planejamento de atividades de
desmatamento, porém, alguns aspectos podem ser considerados como de maior relevância,
destacando-se os seguintes:
 Condicionantes inseridas nas licenças ambientais;
 Situação (espacialização) das tipologias vegetais da área diretamente afetada;
 Topografia dos terrenos;
 Presença ou ausência de vegetação nas áreas remanescentes, contíguas às áreas a terem
sua vegetação suprimida.

 Corte, Estocagem e Retirada
O corte do material lenhoso será realizado com a utilização de motosserras e seu
desgalhamento com foices de cabo curto e motosserra, não sendo permitida a utilização de
tratores.
A exploração será iniciada de jusante para montante, com a derrubada e traçamento do
material lenhoso no local de exploração. A lenha será cortada em toretes de 1,00m e retirada
do local de exploração. O material lenhoso será enleirado de forma organizada, formando
leiras de 1,00 de altura por 1,00 m de largura e 25,00 de comprimento. O enleiramento será
realizado nas laterais dos acessos, fora das áreas afetadas.

 Equipamentos para a exploração
Para a exploração manual da área, serão montadas equipes subdivididas em frente de limpeza,
derrubada, desdobro, empilhamento, enleiramento e transporte com detalhamento a seguir:
•

Limpeza: equipe responsável pela roçada (foices), executada à frente das demais;

•

Derrubada: equipe de motosserristas responsáveis pela derrubada da vegetação;
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•

Desdobro: equipe de motosserristas responsáveis pelo seccionamento do material
proveniente da derrubada;

•

Retirada: consiste de duas etapas:
 Empilhamento: equipe responsável por empilhar o material lenhoso (toretes)
em pilhas de 1 (um) metro de altura ao longo dos acessos;
 Enleiramento: equipe responsável por enleirar os resíduos da exploração
florestal para possível destinação.

•

Transporte do material para o consumidor final: deverá ser dado o destino adequado à
lenha proveniente da área de desmate. O destino proposto é a doação da madeira. O
transporte final será realizado durante a exploração ou não. No entanto é aconselhável
um período de trinta dias, no mínimo, entre o empilhamento e o transporte final do
material lenhoso, objetivando uma redução de peso em função da perda de água.

 Recomendações Básicas
Os trabalhos de desmate das áreas necessárias à implantação da PCH Bom Jesus ocorrerão de
forma a garantir uma dispersão passiva da fauna, zelando sempre pela segurança dos
trabalhadores envolvidos.
Dessa forma, os seguintes preceitos deverão ser observados:
 As equipes trabalharão em áreas distintas dos fragmentos;
 O sentido das frentes de trabalho será sempre no sentido de jusante para montante;
 O processo de derrubada da vegetação será realizado no sentido das partes baixas para
as partes altas;
 O enleiramento dos resíduos será feito de forma a não ocorrer acúmulo de terra nas
leiras, e sempre no sentido transversal à declividade do terreno;
 As etapas de exploração irão considerar sempre a necessidade de facilitar a etapa de
retirada do material lenhoso;
 Não será permitida a utilização da queima, para a exploração ou eliminação de
resíduos.
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 Descrição sucinta das atividades
Demarcação/identificação: é a identificação e demarcação do(s) fragmento(s) a ser(em)
explorado(s), em campo.
Limpeza: é a limpeza do sub-bosque para facilitar e tornar mais seguro a operação de
derrubada das árvores. Além disto, esta medida facilita a visualização de madeiras de uso
mais nobres, quando existirem.
Derrubada: é o corte da árvore propriamente dito. Será realizado o mais próximo ao solo, e
como dito anteriormente, no sentido das partes mais baixas do terreno para as mais altas,
dentro de um mesmo fragmento e frente de trabalho. Acredita-se que os fortes ruídos,
provocados pelo maquinário da obra, assim como o barulho, causado pela conversação,
movimentação e principalmente pelas motosserras, durante o desmatamento, auxiliarão na
dispersão da fauna.
Desdobramento: consiste na separação das partes da árvore (fuste e galhos), bem como a
padronização, em comprimento, do produto final da exploração: a lenha, que deverá ter o
comprimento de 1,00 m.
Retirada: é o transporte do material lenhoso para fora da área de inundação. O transporte do
material para os pátios será executado por meio de tratores agrícolas/florestais acoplados com
carretas transportadoras. Dependendo das condições de declividade local, o transporte poderá
ser realizado por meio de animais.
Empilhamento: imediatamente após o desdobramento, a lenha é empilhada de forma
desordenada, formando montes irregulares. Estes ajuntamentos serão então enleirados de
forma organizada, formando leiras de 1,00m de altura por 1,00m de largura (tamanho dos
toletes de lenha), o comprimento não deve ultrapassar os 25,00m. Este enleiramento deverá
ser realizado nas laterais dos acessos, fora da área de inundação, ou nos pátios de
armazenamento previamente definidos.
Encoivaramento: é o ajuntamento do resíduo de exploração, constituído basicamente de
galhos finos e folhas. Deverá ser feito sempre no sentido transversal ao sentido da declividade
do terreno e terá altura máxima de 0,40m. Quando possível este material deverá ser utilizado
para acelerar a recuperação de áreas degradadas. No entanto, esta ação seguirá as
determinações do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.
Transporte final: é a retirada definitiva do material explorado da área. Para maior segurança
e maior aproveitamento da capacidade de transporte do veículo utilizado, o material deverá
passar por um processo de secagem natural, durante 30 dias, no mínimo, para redução de seu
peso.
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 Equipe e materiais
 Para a fase de Supressão e Limpeza deverá ser contratada empresa, com experiência
específica neste tipo de serviço;
 A formação da equipe de campo, em número e qualificação, será responsabilidade da
empresa contratada;
 Para execução das atividades estima-se a necessidade de utilização dos seguintes
equipamentos: motosserra, machado, foice, podão, serra, enxadas, e enxadões,
rastelos, cordas, lonas, tifo, entre outros. A coordenação também poderá estabelecer o
uso de trator pequeno ou retroescavadeira.

 Procedimentos metodológicos
 No local da obra deverá ser fixada placa alusiva a licença de supressão da vegetação
durante sua validade e execução;
 Demarcação in loco do perímetro de supressão. Qualquer ação de supressão deverá ser
previamente demarcada, mediante limpeza da área;
 Os limites da geometria de terraplenagem deverão ser demarcados topograficamente,
piqueteados e referenciados com fitas plásticas ou réguas;
 O início e fim das atividades de limpeza deverá estar coordenado com o cronograma
das obras de terraplenagem de modo a evitar a exposição do solo por períodos
prolongados;
 Os serviços deverão ser executados por trabalhadores capacitados. Os equipamentos
somente poderão ser operados por trabalhadores que receberem treinamento para tal;
 Antes do início dos serviços os equipamentos devem ser vistoriados, caso se
identifique alguma inconformidade, imediatamente substituídos;
 Todo equipamento utilizado deverá seguir as imposições da legislação quanto aos
dispositivos de segurança, ruído, vibrações, manutenção, treinamento e outros;
 Todos os trabalhadores deverão estar portando os EPIs adequados ao risco da
atividade que executam. A equipe de corte deve usar roupas apropriadas para o
trabalho florestal como botas antiderrapantes com bico de aço, capacetes e luvas. No
caso do motosserrista, capacete com proteção para os olhos e ouvidos e calça de nylon
(calça especial para motosserristas);
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 Quando existirem mais de uma equipe em campo deverá ser mantida uma distância
mínima de 300 m entre elas;
 As atividades deverão ser interrompidas na ocorrência de condições climáticas ou
outros eventos que comprometam a segurança dos trabalhos;
 A camada de solo superficial deverá ser estocada para posterior incorporação nas áreas
recuperadas;
 Os acessos às áreas de supressão e limpeza da vegetação devem permanecer
desimpedidos, possibilitando a o transporte do material explorado;

2.15.7 Inter-relação com outros Programas
O Programa de Supressão Vegetal e Inventário Florestal possui inter-relação com o Plano
Ambiental para Construção (PAC).

2.15.8 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos
 Lei Federal n° 3.824, de 23 de novembro de 1960, que dispõe sobre a limpeza das
bacias hidráulicas de reservatórios;
 Lei Nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.

2.15.9 Etapas e Cronograma de Execução
As áreas destinadas às infraestruturas básicas da obra serão desmatadas somente após a
obtenção da autorização de desmate e aquisição das mesmas pelo empreendedor. O
cronograma de execução estará atrelada ao cronograma das obras.

2.15.10

Acompanhamento e Avaliação

Todas as atividades de supressão serão acompanhadas, e todos os eventos registrados através
de registro fotográfico datado, acompanhado de relatório técnico das atividades
desenvolvidas, que deverá ser protocolado no órgão ambiental para comprovação das
atividades.
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2.15.11

Responsáveis pela Implementação do Programa

É de responsabilidade do empreendedor a execução do presente projeto, podendo contratar
empresa especializada em supressão de vegetação, composta por engenheiros e auxiliares.

2.15.12

Responsáveis Técnicos

Profissional
Marcelo de Araújo
Porto Nazateth

Formação
Registro Profissional
Engenheiro Florestal
CREA: MG-49.190/D

ART

CTF

14201900000005129249

5320790
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3
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CADASTRO TÉCNICO
FEDERAL
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