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INTRODUÇÃO
Este documento consiste em parte da documentação necessária à formalização do pedido da Licença de
Instalação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Quartel III, a ser implantada no rio Paraúna, nos
municípios mineiros de Gouveia e Santana do Pirapama, conforme contido no Formulário de Orientação
Básica Integrada Nº 044727/2010.
É composto por 4 partes, organizadas da seguinte forma:
- Parte I- Plano de Controle Ambiental;
- Parte II- Desenhos, e;
- Parte III- - Cronograma.

Os projetos apresentados a seguir contemplam o detalhamento dos projetos indicados no Estudo de
Impacto Ambiental (Limiar, 2007), suas Informações Complementares e Condicionantes da Licença
Prévia.
Cabe destacar que a Licença Prévia da PCH Quartel III (Parecer técnico DIENE 432538/2008; Processo
COPAM 16601/2007/001/2008) foi publicada no Minas Gerais em 20/10/2009, apresentando validade de
4 anos.
Os projetos ambientais elaborados levaram em consideração a presença de outros empreendimentos de
mesma natureza, localizados logo a jusante, as PCH’s Quartel I e Quartel II. Tendo em vista a
proximidade entre os empreendimentos e o mesmo contexto socioambiental ao qual estão inseridos, os
projetos poderão ser executados de forma conjunta, uma vez que a implantação dos mesmos poderá ser
sincronizada.
O cronograma apresentado na Parte III deste documento não contempla o Projeto de Recuperação de
Áreas Degradadas. Em função do detalhamento necessário às atividades relacionadas a este projeto, o
cronograma físico é apresentado em item específico do próprio projeto.
O Plano de Controle Ambiental da PCH Quartel III é composto por 28 Projetos e 1 sub projeto, inseridos
em 9 Programas Ambientais e 1 Plano Ambiental, de acordo com o quadro abaixo:
PROGRAMA
Programa de Controle
de Qualidade da Obra
Programa de
Recuperação e
Conservação dos Solos

PROJETO
Projeto de Infraestrutura de Saneamento do Canteiro
de Obras
Projeto de Infraestrutura Viária
Projeto de Remoção e Estocagem do Solo de
Decapeamento
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas

FASE DE EXECUÇÃO
Implantação
Implantação, Operação
Implantação
Implantação, Operação

Continua...
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Continuação...

Programa Florestal

Projeto de Coleta de Germoplasma e Resgate de Flora
Projeto de Formação de um Viveiro Florestal
Projeto de Limpeza das Áreas Afetadas pela Obra
Projeto de Revegetação do Entorno do Reservatório
Projeto de Combate e Prevenção a Incêndios Florestais
Projeto de Resgate de Fauna

Programa de
Conservação da Fauna
Terrestre

Projeto de Monitoramento de Lontra longicaudis
Projeto de Monitoramento da Avifauna
Projeto de Monitoramento da Herpetofauna

Programa da Qualidade
das Águas

Programa de
Conservação da
Ictiofauna

Programa de
Socioeconomia

Projeto de Monitoramento Limnológico e da Qualidade
da Água
Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas
Projeto de Monitoramento da Ictiofauna PréBarramento
Projeto de Monitoramento da Ictiofauna Pós
enchimento
Projeto de Resgate da Ictiofauna Durante o Desvio do
Rio e Enchimento do Reservatório
Projeto de Saúde
Projeto de Monitoramento Socioeconômico
Projeto de Negociação de Terras e Benfeitorias
Projeto de Aproveitamento da Mão-de-Obra Local
Projeto de Prospecção Arqueológica
SubProjeto de Educação Patrimonial
Projeto de Comunicação Social

Programa de
Comunicação

Projeto de Educação Ambiental
Projeto de Segurança e Alerta

Programa de
Monitoramento
Hidrométrico

Projeto de Monitoramento de Vazões Afluentes e
Defluentes ao Reservatório
Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial

Implantação
Implantação
Implantação
Implantação, Pré-operação,
Operação
Implantação, Pré-operação
Pré-implantação, Implantação,
Operação
Pré-implantação, Implantação,
Operação
Pré-implantação, Implantação,
Operação
Pré-implantação, Implantação,
Pré-operação, Operação
Operação
Pré-implantação, Implantação
Operação
Implantação, Pré-operação
Implantação
Implantação, Operação
Implantação
Implantação
Pré-implantação,
Implantação
Implantação, Pré-operação,
Operação
Implantação, Pré-operação,
Operação
Implantação, Pré-operação,
Operação
Operação
Implantação, Pré-operação,
Operação
Operação

A PCH Quartel III possui as seguintes características principais:
 Potência instalada: 30 MW;
 Área de drenagem: 1632,41 km2;
 Número de grupos geradores: 3 unidades;
 Turbina: Francis – Eixo H;
 Vazão máxima turbinada: 39,69 m3/s;
 Vazão média de longo termo: 30,39 m3/s;
 Vazão remanescente: 1,49 m3/s;
 NA Normal Montante: 734,0 m;
 NA máximo Maximorum: 739,25 m;
 NA Normal de Jusante: 644,9 m;
 Queda bruta: 89,1 m;
 Estrutura da barragem: concreto;
 Altura média da barragem: 26,05 m;
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 Área do reservatório (no NA Máximo Normal): 0,08 km2;
 Volume do reservatório (no NA Máximo Normal): 0,771 x 106m3;
 Tipo de vertedouro: soleira livre;
 Circuito de adução: túnel;
 Comprimento do conduto forçado:115,98 m.
O Lay-out do empreendimento pode ser observado no Desenho QRT-CAN-001, apresentado na Parte II
deste documento.
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EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PCA
Em 1981, através da Lei nº 6.938, foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente. Além de conceitos
como poluição, poluidor e recursos ambientais, a Política previu a organização do Sistema Nacional de
Meio Ambiente – SISNAMA – e seus instrumentos.
A instituição da Política Nacional de Meio Ambiente e do SISNAMA estabeleceu um novo cenário para
empreendimentos e atividades econômicas. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de
atividades que utilizam recursos naturais, efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como capazes de
causar degradação ambiental, passa a depender de prévio licenciamento em órgão do Estado integrante
do SISNAMA.
O novo marco legal ampliou a responsabilidade das organizações, introduzindo a necessidade de gestão
dos recursos ambientais. A partir daí a engenharia ambiental consolidou-se como ação para harmonizar
o desenvolvimento econômico-social com a preservação ambiental.
O Decreto nº 99.274, publicado em 1990, regulamentou os dispositivos previstos na Lei nº 6.938,
ordenando definitivamente o funcionamento do SISNAMA e aplicação de seu instrumentos.
Fundada um ano depois, em 1991, a Limiar traz na origem e no nome a visão da engenharia ambiental:
racionalizar o uso dos recursos naturais pelas organizações, gerenciando as interferências sobre o meio
ambiente em seus aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos. Com atuação em vários estados
brasileiros, como: Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Tocantins, Rio
Grande do Norte e Amazonas, a Limiar apresenta três linhas fundamentais de serviços no âmbito do
setor energético, tais como: 1) Licenciamento ambiental; 2) Engenharia ambiental do proprietário e 3)
Geoprocessamento.
Atualmente a Limiar apresenta um corpo técnico fixo composto por profissionais das mais variadas
áreas técnicas: Advogados, Biólogos, Geógrafos, Engenheiros Ambientais, Civis, Agrônomos, Florestais,
Químicos e Sociólogos.

Av. Luis Paulo Franco, 500/9º andar Belvedere
Belo Horizonte – MG, CEP: 30320-570
TeleFax: (031) 3286-3007
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EQUIPE TÉCNICA
A equipe Técnica da Limiar Engenharia Ambiental responsável por este documento é composta pelos
seguintes profissionais:
GERÊNCIA GERAL
Virgínia Campos

EQUIPE TÉCNICA
Rogério Yukio Suzuki
Raphael Romanízio
Charles Pierre Parreiras
Flávia Frederico Goulart
de Oliveira

Engenheira Civil - CREA 26714/D

FORMAÇÃO
R EGISTRO PROFISSIONAL
Engenheiro Químico –
CRQ 02301399 2ªR
Publicidade e Comunicação
Social –
MT46211.003395/00-37
M. Sc Sociólogo
Advogada –
OAB/MG 65.657

Lucas Grandinetti

Biólogo –
CRBio 44067/04-D

Ana Carolina Rocha

Jornalista

Daniela Amaral

Socióloga –
M. Sc em Sociologia

Gabriela Prates Valério
Henrique Augusto Reis
Daniel Duarte

Bióloga –
CRBio 49.912/04-D
Engº Florestal –
CREA 5062159690/D
Engº Agrônomo - CREA
102008/D

RESPONSABILIDADE NO PROJETO
- Gerência Técnica
- Gerência de planejamento
- Gerência de comunicação integrada
- Suporte jurídico
- Coordenação Técnica, Revisão e Integração Final
- Programa de Conservação da Fauna Silvestre
- Programa de Conservação da Ictiofauna
- Projeto de Comunicação Social
- Projeto de Monitoramento Socioeconômico
- Projeto de Negociação de Terras e Benfeitorias
- Projeto de Aproveitamento da Mão-de-Obra Local
- Programa da Qualidade das Águas
- Programa Florestal
- Programa de Recuperação e Conservação dos Solos
- Projeto de combate e prevenção a incêndios florestais
- Projeto de Infraestrutura de Saneamento do Canteiro de
Obras
- Projeto de Segurança e Alerta

Louise Francisca Santos
Sampaio

Engª Civil –
CREA 11672/D

Luciene Marques da
Conceição

Geógrafa - CREA 111537/D

- Desenhos

Robélia Gabriela
Firmiano de Paulo

Engenheira Hídrica –
CREA 91011/D

- Projeto de Monitoramento de Vazões Afluentes e Defluentes
ao Reservatório
- Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico
- Projeto de infraestrutura viária

Rodrigo Augusto
Ferreira

Geógrafo –
CREA 76259/D

- Desenhos

Simone Valéria Passos
Pessoa

Geógrafa - CREA 76880/D

- Projeto de Educação Ambiental
- Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de
Reservatório Artificial

COLABORADOR
Fabiano Lopes de Paula
Frederic Mario Caíres
Pouget

FORMAÇÃO
R EGISTRO PROFISSIONAL

RESPONSABILIDADE NO PROJETO

Arqueólogo

- Projeto de Prospecção Arqueológica

Arqueólogo

- Projeto de Prospecção Arqueológica
- Projeto de Monitoramento de Vazões Afluentes e Defluentes

Água e Solo Estudos
-----

ao Reservatório

Ambientais
- Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico
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PARTE I - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
1

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.1

PROJETO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1.1.1

INTRODUÇÃO

A criação e manutenção de meios de comunicação entre empreendedor e os demais atores comumente
envolvidos na implantação de empreendimentos hidrelétricos constituem elementos básicos de
interatividade durante a obra e operação do empreendimento, promovendo o esclarecimento de
dúvidas, a divulgação de informações de interesse comunitário, dentre outros.

Por menor que sejam os impactos ambientais causados pelos empreendimentos em pauta sobre o meio
socioeconômico, o diálogo entre envolvidos e empreendedor sempre se faz necessário. Um dos grandes
desafios deste projeto é a divulgação de informações de forma eficiente, o que envolve a correta seleção
dos veículos de comunicação e do formato da linguagem utilizada, permitindo que os vários setores da
sociedade local tenham acesso fácil às informações.
Durante as diversas etapas da implantação e operação do empreendimento ocorrerão atividades
específicas de interesse comum e que podem apresentar caráter meramente informativo, de segurança
e alerta, de educação ambiental, dentre outros. Dessa forma, o projeto apresenta interface com vários
outros projetos apresentados neste PCA e que será discutida nos itens a seguir.

1.1.2

PÚBLICO ALVO

O público alvo do Projeto de Comunicação Social da PCH Quartel III podem ser definidos por:


Representantes da ADA; ou seja, proprietários e não proprietários rurais afetados pela
construção do empreendimento;



População, órgãos públicos, entidades e lideranças locais da Área de Influência, ou seja, dos
municípios de Santana do Pirapama e Gouveia;



1.1.3

Trabalhadores do canteiro de obras.

OBJETIVO

O objetivo do Projeto de Comunicação Social da PCH Quartel III é organizar o diálogo entre o
empreendedor e os seus diversos públicos alvo, a fim de administrar a ocorrência de conflitos e dar
transparência às etapas de construção da PCH Quartel III. Os materiais de comunicação têm o objetivo
de divulgar o andamento das obras e o desenvolvimento dos programas ambientais voltados para os
meios físico, biótico e socioeconômico estabelecidos pelo Plano de Controle Ambiental – PCA, além de
integrar temas relacionados a outros projetos ambientais e que apresentam relevância local.

1.1.4 AÇÕES
O Programa de Comunicação Social da PCH Quartel III prevê a publicação de boletins informativos. Os
boletins terão formato A4, frente e verso, papel apergaminhado, cor e tiragem de 300 exemplares. A
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periodicidade de veiculação será bimestral, abordando os principais aspectos dos três empreendimentos
componentes do Complexo Quartel.
O mailing do informativo será elaborado quando do início da execução do projeto, tendo em vista que
mudanças poderão ocorrer ao longo do tempo, especialmente no que tange os poderes públicos locais.
Uma vez que o período de implantação das obras será de 16 meses, serão produzidas oito edições do
boletim informativo.
Além do boletim informativo, serão veiculados anúncios nas rádios “Cultura FM 87,5 FM” e “Bom Jesus
98 FM”, por serem estações de rádios de ampla abrangência nos municípios de interesse e outros,
localizados na região. A periodicidade dos anúncios de rádio será trimestral, totalizando cinco inserções
ao longo da implantação do empreendimento.

1ª Campanha: Implantação do empreendimento
Essa campanha busca comunicar aos públicos alvo o início das obras da PCH Quartel III. As atividades
são:


Envio de ofícios às Prefeituras Municipais e às Câmaras Municipais de Vereadores dos
municípios de Santana do Pirapama e Gouveia;



Afixação de 30 murais informativos nos pontos de maior visibilidade dos municípios de
Santana do Pirapama e Gouveia. O mural será colorido e terá formato A3.

2ª Campanha: Prevenção de acidentes com animais peçonhentos
Essa campanha visa produzir material para ser distribuído antes do início do desmate do reservatório da
PCH Quartel I, II e III, no sentido de auxiliar a prevenção de acidentes com animais peçonhentos. A
atividade prevista é:


Produção de folder formato A4, dobra, cor, sobre prevenção de acidentes peçonhentos.
Tiragem prevista: 200 exemplares. O folder seguirá as diretrizes do Programa de
Capacitação da Equipe de Resgate, previsto no Apêndice I referenciado no item 3.4.3.2.3
deste documento.

A distribuição deste material será voltada aos proprietários e não proprietários rurais da ADA e
funcionários da obra.

3ª Campanha: Enchimento do reservatório
Essa campanha busca divulgar para os públicos alvo informações sobre o enchimento do reservatório.
As atividades previstas são:


Envio de ofícios aos órgãos ambientais competentes, bem como para as Prefeituras
Municipais de Santana do Pirapama e Gouveia para comunicar a data do início dos
procedimentos referentes ao enchimento;
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Visitas às propriedades rurais afetadas, para abordagem dos aspectos mais relevantes,
como elevação do nível da água, redução da vazão no trecho entre barramento e casa de
força, aumento da possibilidade de encontro com animais silvestres, etc.;



Publicação de matéria de ¼ de página em jornal local para informar sobre o enchimento do
reservatório;



Afixação de faixas nos pontos de maior visibilidade dos municípios;



Produção de placas de segurança e alerta de acordo com as diretrizes do Projeto de
Segurança e Alerta.

4ª Campanha: operação do reservatório
Essa campanha busca divulgar para os públicos alvo informações sobre o início da operação da PCH
Quartel III. As atividades previstas são:


Envio de ofícios aos órgãos ambientais competentes, bem como para as Prefeituras
Municipais de Santana do Pirapama e Gouveia para comunicar a concessão da Licença de
Operação – LO;



Organização de visita orientada para representantes do poder público dos municípios de
Santana do Pirapama e Gouveia à usina.

1.1.5 EQUIPE TÉCNICA
O Programa de Comunicação Social será realizado por um profissional de comunicação social e um
auxiliar técnico ou estagiário de comunicação.

1.1.6 ATIVIDADES
O Programa de Comunicação Social será de responsabilidade do empreendedor.

1.1.7

CRONOGRAMA

Quando do início das atividades do projeto o mailing list para envio dos informativos e demais materiais
a serem produzidos deverá ser definido.


Informativos: elaboração e veiculação do material a partir do início das obras, com
periodicidade bimestral, totalizando oito edições;



Anúncios de rádio: elaboração e veiculação dos anúncios a partir do início das obras, com
periodicidade trimestral, totalizando cinco inserções;



1ª campanha (Implantação do empreendimento): antes do início das obras;



2ª campanha (Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos): antes das atividades de
desmate da bacia de acumulação;



3ª campanha (Enchimento do Reservatório): antes do início do enchimento;



4ª campanha (Operação do Reservatório): período inicial de operação do empreendimento
(geração de energia).
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1.2

PROJETO DE E DUCAÇÃO AMBIENTAL

1.2.1

APRESENTAÇÃO

O Projeto de Educação Ambiental (PEA) visa promover eventos de cunho educativo para abordar as
questões ambientais mais relevantes dos municípios afetados pelo empreendimento. No programa, são
detalhadas as ações de Educação Ambiental (EA) recomendadas e as ferramentas necessárias para sua
divulgação, considerando a realidade ambiental onde será instalado o empreendimento. As ações do
Programa se concentrarão na Fase de Implantação do empreendimento, já que os maiores impactos
ocorrem neste período.
O PEA visa atender as exigências da Deliberação Normativa 110 do COPAM – que aprovou o Termo de
Referência para Educação Ambiental de empreendimentos classe 5 e 6.
O PEA pretende que a implantação do empreendimento se traduza na melhoria da qualidade ambiental
local. Para tanto o foco do projeto incide nos seguintes públicos: Proprietários e não proprietários rurais
da Área Diretamente Afetada; professores da rede pública de ensino, população da Área de Influência;
além dos trabalhadores da obra.
Especificamente para os trabalhadores da obra, as questões de educação ambiental (EA) serão inseridas
como um dos temas do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção – PCMAT e nos Diálogos Diários Sistemáticos – DDS.
Visando atender a condicionante de LP sugerida e aprovada pelo Conselho de Políticas Ambientais
(COPAM) durante a 36ª reunião ordinária da URC Jequitinhonha para aprovação da licença prévia da
PCH Quartel III, as atividades do PEA relacionadas à preservação da biodiversidade local serão focadas
na conservação das “canelas de ema” (Vellozia), comumente encontradas nos campos rupestres
adjacentes à PCH Quartel III.

1.2.2 OBJETIVO GERAL


Realizar ações nos municípios afetados e junto aos proprietários e não proprietários rurais,
para melhoria da qualidade ambiental;



Apresentar aos funcionários do canteiro de obras, por meio de palestras, o comportamento
ambientalmente correto no canteiro de obras atentando para os aspectos relacionados à
qualidade ambiental local.

1.2.2.1


Objetivos Específicos
Contribuir para a formação de multiplicadores que atuem como educadores ambientais
cotidianamente;



Apoiar os processos educativos que apontem para a transformação ética em direção à
construção da sustentabilidade socioambiental;
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Sensibilizar os proprietários e não proprietários rurais, comunidade escolar da ADA, AE e AI
para a importância do uso racional dos recursos naturais;



Realizar ações específicas na redução da pressão antrópica sobre as fitocenoses de “canelas de
ema” (Vellozia) e demais espécies da flora de relevância ecológica local.

1.2.3 PÚBLICO ALVO


A população da ADA (proprietários e não proprietários rurais);



Os professores da rede pública;



Os trabalhadores da obra;



População da AI.

1.2.4 METODOLOGIA
Os projetos voltados aos proprietários e não proprietários rurais da ADA, comunidade escolar da ADA,
AE e AI ocorrerão em 3 etapas: Diagnóstico, Preparação e Execução. A educação ambiental para os
trabalhadores do empreendimento ocorrerá de modo diferenciado e será descrito em tópico específico.
A Educação Ambiental prevista para a população da AI está descrita no tópico relativo a esse público.

1.2.4.1

Diagnóstico

Antes da elaboração do projeto voltado aos proprietários e não proprietários rurais, será realizada uma
pesquisa por meio de aplicação de questionários para definir os temas que serão abordados nas
palestras. Instituições como Sindicato dos Trabalhadores Rurais e outras entidades de classe ligadas ao
público alvo poderão ser contatadas nesta etapa, afim de contribuir para a definição dos temas que
serão abordados nos cursos.
Para a elaboração do projeto direcionado aos professores da rede pública, deverão ser contatadas as
Secretarias Municipais de Educação, Meio Ambiente e Diretores de Escolas, para identificar se há
projetos de educação ambiental em desenvolvimento no município e a partir disso, definir os temas que
serão abordados nas palestras.

1.2.4.2 Preparação
Após a realização do diagnóstico e de posse dos resultados obtidos, serão elaborados os projetos e
contratado um profissional, com experiência em educação ambiental, para desenvolvimento dos
mesmos.

1.2.4.3 Execução
A próxima fase será a execução dos projetos, sendo que o diagnóstico será complementado ao longo do
processo através do diálogo com o público alvo num procedimento incremental e articulado e caso os
participantes julguem necessário, novos temas poderão ser abordados e/ou substituídos.
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Os materiais educativos como apostilas e cartilhas serão distribuídos para serem utilizados como
material didático durante as palestras.

1.2.4.4 Linhas de Ação do Programa
1.2.4.4.1

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS RURAIS
DA ADA

As palestras serão ofertadas na fase de implantação do empreendimento e serão realizadas palestras
anuais com duração máxima de 02 horas cada. As datas para a realização das palestras deverão ser
definidas de acordo com a disponibilidade do público alvo, na etapa de diagnóstico.
Os temas e atividades serão definidos a partir do diagnóstico realizado. Caso o diagnóstico não levante
nenhum assunto, sugere-se à abordagem de alguns destes tópicos:


uso racional da terra, conservação de solo;



riscos de acidentes com animais peçonhentos e primeiros socorros;



poluição das águas e saúde humana;



período da piracema, pesca indiscriminada e introdução de espécies exóticas;



preservação de nascentes e formação de corredores ecológicos.

1.2.4.4.2

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

As palestras serão ofertadas na fase de implantação do empreendimento e deverão ser realizadas 02
palestras anuais com duração máxima de 04 horas cada. As datas para a ministração das mesmas serão
definidas de acordo com a disponibilidade do público alvo, na etapa de diagnóstico.
Os temas e atividades serão definidos a partir do diagnóstico realizado que serão abordados em duas
partes a saber:


primeira parte: abordará o (s) tema (s) conceituando e contextualizando o conteúdo;



segunda parte: abordará metodologias, estratégias e dinâmicas de como abordar o tema em
sala de aula.

Caso o diagnóstico não detecte nenhum tema específico, sugere-se a abordagem de alguns destes
tópicos:


poluição das águas e saúde humana;



aquecimento global;



a questão do lixo –os 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar);



consumo sustentável;



energia;



recuperação e preservação da vegetação nativa;



preservação dos recursos naturais;



preservação da fauna;



assoreamento dos cursos d’água;



patrimônio natural;
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1.2.4.4.3

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TRABALHADORES

Para os trabalhadores da obra serão incluídas palestras abordando a temática ambiental, no Programa
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, nos Diálogos Diários
Sistemáticos – DDS e na fase de mobilização da mão de obra. Sugere-se alguns temas que poderão ser
abordados:


conservação da fauna e flora;



projetos e programas ambientais desenvolvidos pelo empreendedor;



prevenção de incêndios;



procedimentos adequados de higiene e limpeza do ambiente de trabalho;



formas de controle de poluição;



manutenção da qualidade das águas;



a questão do lixo – os 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar);



riscos com animais peçonhentos e primeiros socorros;



doenças de veiculação hídrica.

Além disso na fase de implantação do empreendimento, será mantido um informativo (jornal mural) no
refeitório dos funcionários, de renovação mensal, divulgando informações ligadas a educação ambiental
e aos Projetos de Controle Ambiental. A elaboração do informativo ficará sob a responsabilidade da
Gerência Ambiental.

1.2.4.4.4

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A POPULAÇÃO DA AI

Para atingir a população da AI, serão utilizadas 3 estratégias:


Informativo

O Projeto de Comunicação Social prevê a publicação de informativos que também será uma ferramenta
de educação ambiental. Serão publicadas matérias relacionadas aos temas que serão abordados nos
cursos de educação ambiental e será produzido na fase de implantação do empreendimento. Será
distribuído para os principais órgãos da AI (secretarias, postos de saúde, escolas, sindicato rural, dentre
outros).


Apostila

A partir dos dados obtidos no EIA e demais estudos oriundos do licenciamento, será elaborado uma
apostila tratando da realidade ambiental dos municípios afetados, constituindo em mais uma fonte de
consulta e conhecimento. Este material será produzido na fase de operação do empreendimento e sua
distribuição se dará nos órgãos públicos municipais.
Os principais temas que serão abordados são:


hidrografia;



solos, clima e relevo;



conservação da fauna e flora;



ocupação histórica;
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socioeconomia;



patrimônio natural e cultural;

A apostila será impressa em uma só cor, contendo cerca de 50 páginas, formato A-4, encadernada e
com distribuição de 50 exemplares.


Visita orientada a PCH Quartel III

Na fase de operação do empreendimento serão organizadas visitas orientadas a PCH Quartel III, com
periodicidade semestral. Pretende-se que tais “visitas” estimulem a população dos municípios afetados
pelo empreendimento a adotar práticas de conservação e preservação dos recursos naturais e culturais,
além de conhecer o empreendimento.
Durante as visitas serão apresentados os projetos e programas ambientais concluídos e em andamento
e o funcionamento da PCH. As visitas deverão ser executadas por funcionários do empreendimento
(gerente ambiental ou outro funcionário designado pelo mesmo) sendo aberta à população em geral,
dando prioridade as escolas.

1.2.4.5 Conservação da Flora da Cadeia do Espinhaço
Questões relacionadas com a preservação da flora local, em especial as espécies de relevância ecológica
como as Velloziáceas, deverão ser voltadas aos proprietários e não proprietários rurais do entorno, aos
professores da rede municipal de ensino e aos trabalhadores rurais da obra.
Cartilha específica deverá ser elaborada, com linguagem de fácil leitura, abordando a especificidade da
flora da região e a sua fragilidade frente às pressões antrópicas, com ênfase nas espécies de canelas de
ema abundantes na região.

1.2.5 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
1.2.5.1

Proprietários e Não Proprietários Rurais, Escolas

Ao final de cada palestra ministrada, serão entregues aos participantes fichas avaliativas para que os
mesmos possam analisar o desenvolvimento de cada atividade, apontando pontos negativos, pontos
positivos e sugestões. O acompanhamento será realizado através destas avaliações.
Ao final de cada semestre relatórios contendo os resultados das palestras serão realizados para
verificar e analisar o desenvolvimento das atividades propostas e a participação do público alvo.

1.2.5.2 Trabalhadores
Relatórios semestrais deverão ser elaborados pelo Gerente Ambiental, tendo como parâmetro a postura
dos funcionários da obra em relação ao ambiente de trabalho. Caso seja necessário, palestras poderão
ser organizadas para trabalhar assuntos levantados pelo Gerente.
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1.2.5.3 População da AI
Relatórios anuais serão produzidos analisando a participação e interesse do público nas visitas
orientadas. Fichas avaliativas serão entregues, no final das visitas, aos participantes, para que os
mesmos possam avaliar o desenvolvimento das atividades, apontando pontos negativos, pontos
positivos, sugestões e críticas.

1.2.6 EQUIPE TÉCNICA
Este programa será executado por um profissional com experiência em educação ambiental.

1.2.7 CRONOGRAMA
FASE DE IMPLANTAÇÃO


Projeto de Educação Ambiental para os Proprietários, Não Proprietários e Professores da Rede
Pública de Ensino

A contratação da equipe que executará o PEA se dará no 1º mês após o início das obras. Definida a
equipe será realizado o diagnóstico durante o 2º mês de obras. Após o diagnóstico será feita a
preparação de material para as palestras que serão realizadas anualmente, sendo 1 no primeiro ano da
obra e outra no segundo ano de obras, antes da LO. Ao final de cada atividade, serão elaborados
relatórios de atividades.


Projeto de Educação Ambiental para a População da AI

Os informativos produzidos pelo Projeto de Comunicação Social serão distribuídos trimestralmente aos
principais órgãos públicos municipais e outras entidades (ONGs, Sindicatos, etc.).


Projeto de Educação Ambiental para os trabalhadores

As palestras e o mural informativo será definido após a contratação da empresa que executará a
construção do empreendimento. Os relatórios produzidos terão periodicidade semestral contendo todas
as atividades realizadas.

FASE DE OPERAÇÃO
Na fase de operação está prevista a elaboração de uma apostila, contendo os dados colhidos no EIA,
PCA e demais estudos relacionadas a PCH Quartel III. Esta apostila deverá se elaborada no 1º mês de
operação da usina para ser distribuída aos órgãos públicos e outras entidades (ONGs, Sindicatos, etc.).
As visitas orientadas terão periodicidade semestral sempre coincidindo com o ano letivo das escolas dos
municípios da AI. Após cada atividade serão elaborados relatórios de atividades.

1.2.8 RESPONSÁVEL
O projeto será implantado pelo empreendedor.
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1.3

PROJETO DE S EGURANÇA E ALERTA

1.3.1

INTRODUÇÃO

A implantação da PCH Quartel III poderá aumentar os riscos de acidentes pessoais, nas áreas de
circulação e do canteiro de obras, bem como no reservatório e no trecho de vazão reduzida. Assim, este
projeto visa estabelecer as medidas de segurança e alerta necessárias, de modo a prevenir a ocorrência
de acidentes durante a implantação e a operação do empreendimento.
No Projeto de Segurança e Alerta, é importante ressaltar o fato de que o processo de implantação da
PCH Quartel III provocará alterações ambientais no espaço geográfico em que ela estará inserida,
diferenciadas para a etapa da implantação, para os episódios de desvio do rio e enchimento do
reservatório e para a etapa de operação do empreendimento. Disto decorrem efeitos igualmente
distintos sobre o aspecto da segurança, sendo que as fases de enchimento do reservatório e de
operação são aquelas que assumem maior importância.
Para a fase de enchimento devem ser observados alguns aspectos de segurança inerentes, salientandose, no entanto, que a dimensão do reservatório implicará num período de enchimento muito curto. Em
vista disso, as questões de segurança e alerta se sobressaem no período de início da operação. Nesse
sentido, torna-se fundamental o repasse de informações sobre a operação do empreendimento e de
como se conviver com essa nova situação.
O detalhamento das ações a serem executadas no presente projeto terá como foco aquelas de
característica de informação e alerta. Em vista disso, tem-se que o projeto aqui apresentado estará
voltado para fase de implantação e enchimento/início da operação.

1.3.2 JUSTIFICATIVAS
Considerando as três fases componentes do processo de implantação de uma PCH – construção,
enchimento do reservatório e operação – pode-se verificar a ocorrência de impactos diferenciados em
cada uma delas, com efeitos igualmente distintos sobre o aspecto da segurança, sendo que a fase de
enchimento do reservatório é aquela que assume maior importância.
Deste modo, cabe ao empreendedor elaborar e implementar ações específicas e adequadas para
responder às questões pertinentes.

1.3.3 OBJETIVOS
Os objetivos básicos do Projeto de Segurança e Alerta são:


efetuar a sinalização das vias de acesso ao empreendimento e das estradas de serviços.
Redutores de velocidade poderão ser colocados em locais de maior trânsito de pessoas ou que
possam conferir maiores risco durante o tráfego;



sinalizar as áreas de risco de estocagem de explosivos e de detonação;
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efetuar a sinalização sonora (com o uso de sirenes), alertando o início de atividades de
detonação;



fixar faixas de alerta a respeito do enchimento do reservatório, durante o alagamento de sua
bacia de acumulação;



vistoriar a área do reservatório durante o seu enchimento;



sinalizar áreas de segurança nos trechos de vazão reduzida e restituída bem como no
reservatório;



realizar a divulgação de informações relativas aos riscos à segurança pessoal, pertinentes às
Fases de Construção e Operação do empreendimento, e medidas de caráter preventivo.

As ações de alerta possuem características preventivas e devem ser acionadas de forma antecipada.

1.3.4 OPERACIONALIZAÇÃO
Para a consecução das ações previstas serão desenvolvidas as seguintes atividades:

1.3.4.1

Ações para o acesso

A sinalização da estrada será feita com a instalação dos seguintes tipos de placas:


Placas de advertência de limite de velocidade permitida no acesso ao empreendimento;



Placas com a indicação do local do empreendimento;



Placas educativas de respeito aos demais usuários da estrada;



Redutores de velocidade devem ser colocados nos locais de maior trânsito de pessoas.

1.3.4.2 Controle das atividades de detonação
Definiu-se como área de risco um raio de 500 metros dos pontos onde ocorrerão as detonações. Área
esta doravante denominada de área crítica. As detonações deverão ocorrer, preferencialmente, nos
mesmos horários, estabelecendo uma rotina.

1.3.4.2.1


DIVULGAÇÃO
Realização de uma reunião com a comunidade próxima ao empreendimento, para
explanação das providências relacionadas às detonações;



Distribuição de folhetos com informações sobre as atividades de detonação;



Comunicação formal (data e horário), por meio de ofícios com recolhimento de assinatura
dos proprietários presentes em um raio de 500 metros do foco de detonação, com
antecedência de 2 dias.

1.3.4.2.2

AÇÕES DE CONTROLE

Durante as atividades de detonação serão feitos bloqueios e inspeções nos trechos de estradas dentro
da área crítica. A área será interditada à circulação durante a atividade.
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Será instalada uma sirene que irá soar 1 hora, 30 minutos e 5 minutos antes das detonações e esta
rotina será repassada aos usuários da obra e comunidade vizinha.

O canteiro de obras deverá contar com 1 placa indicativa, alertando sobre os horários das detonações.
Deverão ser colocadas placas de sinalização nos locais de estocagem 1de explosivos e de detonação.

1.3.4.3 Enchimento do reservatório
Deve-se informar à população as medidas e ações a serem adotadas, com a finalidade de evitar a
ocorrência de acidentes nesta fase, principalmente em decorrência das alterações de vazão no
reservatório e trecho de vazão reduzida.

1.3.4.3.1

DIVULGAÇÃO DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

Envio de ofício aos órgãos competentes e Prefeituras Municipais, informando-os sobre o enchimento do
reservatório e as características inerentes a esta atividade.
Distribuição de folhetos com informações sobre a operação de enchimento do reservatório aos
proprietários e comunidade rural da ADA. Caso se verifique a demanda, será realizada uma reunião no
canteiro de obras para maiores esclarecimentos.

Serão fixadas faixas nas estradas de acesso à área onde será formado o reservatório. Essas faixas
conterão informações sobre a fase de enchimento do reservatório e os cuidados a serem tomados.

1.3.4.3.2

VISTORIA DA ÁREA DO RESERVATÓRIO

As vistorias serão realizadas diariamente pela equipe do projeto de resgate da fauna, ao longo da
operação de enchimento, que irá monitorar a área, orientando o tráfego da comunidade e a retirada de
pessoas não autorizadas.

1.3.4.4 Operação
1.3.4.4.1


SINALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Sinalização proibitiva: instalação de placas contendo uma mensagem de alerta ao uso local do
reservatório: Proibido o uso do reservatório;

1.3.4.4.2

DIVULGAÇÃO

Distribuição de folhetos com informações sobre a regra operativa, perigos e limitações da utilização do
entorno do reservatório. Neste folheto deverá constar telefone e endereço da Coordenação Ambiental
do empreendimento para contatos, esclarecimentos e resolução de problemas que venham a ocorrer.

1

A estocagem de explosivos (paiol de explosivos) bem como a execução das detonações devem ser feitas em
conformidade com as exigências e especificações técnicas para a atividade (Portaria NR 18-D, de 07.11.2005)
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Público Alvo


Toda a população das cidades de Gouveia e Santana do Pirapama, incluindo a sua fixação em
pontos estratégicos (escolas, bancos, correios, posto de saúde, Prefeituras Municipais,
terminais rodoviários entre outros);



Comunidades situadas próximas (entrega domiciliar).

1.3.4.4.3

INSPEÇÃO

Realização de uma (1) inspeção sessenta (60) dias após o início de operação da PCH, para pesquisa da
relação da comunidade próxima com a nova paisagem do lago e usos a jusante.

1.3.5 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Será elaborado um relatório técnico apresentando a sistemática desenvolvida, constando de registro
das ações implementadas, com cópias de folhetos, das correspondências enviadas, release para
imprensa, outras que forem agregadas e registro fotográfico.

1.3.6 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
A responsabilidade para dar o andamento inicial às atividades do referido Projeto será da Coordenação
Ambiental do empreendimento, que deverá estabelecer um plano de trabalho em conjunto com a equipe,
responsável pela execução das ações de comunicação social.

1.3.7 CRONOGRAMA
A sinalização dos acessos deverá ser feita nos dois primeiros meses de obra. As atividades relativas aos
processos de detonação deverão ter seu início anterior a qualquer explosão, perdurando por todo o
período da obra. As ações referentes ao enchimento do reservatório e início da operação da PCH
deverão ser executadas um mês antes e um mês após os referidos eventos respectivamente.

1.3.8 DESENHO DE REFERÊNCIA
O desenho QRT-FOG-001 mostra a delimitação das áreas de detonações num raio de 500m.

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 18

2

PROGRAMA DE SOCIOECONOMIA

2.1

PROJETO DE SAÚDE

2.1.1

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Apoio à Saúde e Vigilância Epidemiológica foi elaborado baseado em informações
contidas no EIA (Estudo de Impacto Ambiental) da PCH Quartel III e em informações obtidas através dos
sites DATASUS, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Ministério da Saúde.
O estudo de fatores de risco para o indivíduo e para a coletividade no processo de construção da
barragem, implica no conhecimento do ambiente a ser afetado pela obra, das doenças endêmicas da
região e do estado sanitário dos colaboradores oriundos de outras regiões. Este conjunto de variáveis é
determinante para o planejamento de intervenções médico-sanitárias preventivas e construção dos
indicadores de saúde, necessários à Vigilância Epidemiológica antes, durante e após o término da obra.
A PCH Quartel III está prevista para ser instalada no rio Paraúna, integrante da bacia do rio das Velhas.
Localiza-se entre os municípios de Gouveia, na margem direita e Santana de Pirapama, na margem
esquerda. O Canteiro de obras2 está previsto para ser instalado na margem esquerda rio Paraúna,
devido às condições íngremes do relevo da margem direita.
Devido às condições pouco desenvolvidas da região e à sua baixa densidade demográfica, estima-se que
grande parte da mão-de-obra necessária à construção da PCH Quartel III deverá ser recrutada em
cidades próximas ou em outras áreas do estado.
O tempo previsto de realização da obra é de aproximadamente 16 meses, contando com 300
colaboradores na fase de pico.
O fluxo de trabalhadores para o local da obra, pode causar desequilíbrio no meio social, ambiental e no
sistema de saúde local pelos seguintes mecanismos:


Importação de doenças endêmicas;



Aumento do número de acidentes e violência na região;



Problemas sociais decorrentes da imigração;



Aumento de enfermidades prevalentes pela chegada de indivíduos suscetíveis.

Torna-se necessária, portanto, a implantação de uma política de saúde pública e saúde do trabalhador
que minimize o impacto negativo que poderá ser causado a essa região e aos colaboradores diretamente
ligados à construção dessa obra.

2

Será implantado apenas um canteiro de obras para atender os três empreendimentos. A localização do canteiro

será na margem esquerda do rio Paraúna, no TVR da PCH Quartel II.
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As ações de saúde pública e saúde do trabalhador encontram-se listadas separadamente para fins
puramente explicativos, uma vez que as mesmas encontram-se, na prática, interligadas e em
consonância.

2.1.2 OBJETIVOS
Este programa tem como objetivos a promoção, prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da
existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Deve
realizar ainda, a promoção, preservação e proteção da saúde dos colaboradores da empresa. Essas
ações visam:


Conhecer histórico de saúde dos colaboradores da obra;



Reduzir a demanda de atendimento médico dos colaboradores nos municípios próximos à obra;



Reduzir os índices de absenteísmo por doenças controláveis ou que possam ser prevenidas;



Prevenir e evitar acidentes do trabalho;



Prevenir o desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho (LER/DORT/AMERT);



Evitar a importação de doenças endêmicas e prevenir que estas acometam os colaboradores;



Diagnosticar precocemente patologias de base e/ou doenças infecto-contagiosas;



Evitar pressões aos sistemas de saúde públicos nos municípios diretamente afetados ou outros
que possam ter sua demanda de atendimentos incrementada com as obras.

2.1.3 PÚBLICO ALVO
Constituído pelos trabalhadores contratados para a obra, proprietários rurais e moradores da área de
influência e população afluente. Todavia, pela exposição a determinadas doenças e agravos, seus
familiares, colaboradores terceirizados e a população indiretamente atraída devem fazer parte dessas
considerações.
Por melhor que seja a qualidade dos serviços ofertados aos colaboradores diretamente empregados, as
ações de saúde, principalmente as relacionadas às doenças transmissíveis, ficarão incompletas e
poderão ser postas a perder se o restante da população não for considerado neste planejamento.

2.1.4 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento das atividades previstas na operacionalização desse projeto descritas adiante,
algumas ações básicas são necessárias:


Manter um serviço de vigilância epidemiológica com acompanhamento da ocorrência das
endemias existentes ou sujeitas a serem introduzidas na região, de outras doenças
transmissíveis/notificáveis e de agravos à saúde;



Notificar os casos detectados pela vigilância epidemiológica aos órgãos competentes através
da Secretarias Municipais de Saúde dos Municípios de Gouveia e Santana de Pirapama;



Implantar um projeto de prevenção de acidentes do trabalho juntamente com o SESMT;



Definir a rede de atendimento para vítimas de acidentes com animais peçonhentos e
notificação compulsória;

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 20



Manter a vigilância sanitária de todas as instalações do canteiro de obras: refeitório, sanitários,
ambulatório e outros equipamentos comunitários;



Monitorar as condições de saúde ambiental, incluindo os ligados ao saneamento básico,
provimento de água, tratamento dos resíduos domésticos, industriais e hospitalares onde se
aplicar, no canteiro de obras e alojamento;



Monitorar o encaminhamento de casos para as sedes municipais do entorno e definir medidas
visando não sobrecarregar o sistema de saúde destes municípios.

2.1.5 SITUAÇÃO DA SAÚDE LOCAL
Os municípios que compõem a Área de Influência da PCH Quartel III são Gouveia e Santana de Pirapama,
fazendo parte principalmente da macro região do Jequitinhonha.
As localidades possuem infra estrutura de serviços públicos pouco abrangentes e de baixa
especialização, por essa razão, grande parte da demanda reprimida, que exige atendimento de alta
complexidade, são complementados na cidade de Diamantina.
De acordo com os dados obtidos no site do IBGE e apresentados no Quadro 2.1 a seguir, o município de
Santana de Pirapama é o menor município da região em termos populacionais, contando, em 2000, com
uma população de 8.616 habitantes, sendo que 5.722 habitantes residentes na zona rural e 2.984 na
área urbana.
QUADRO 2.1
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA – 2000 E 2007
2000
Município
Total
Urbana
Rural
Gouveia
11.689
7.740
3.949
Santana de Pirapama
8.616
2.894
5.722

2007*
Total
11.569
8.549

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, Minas Gerais, 2000 e Contagem da População, 2007.
* Não há informações sobre distribuição espacial da população referente ao ano de 2007.

Sendo o município de Gouveia o maior da área de influência da PCH Quartel III e também o mais próximo
ao eixo do barramento é de vital importância para o empreendedor firmar uma parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde a fim de proporcionar uma integração entre o serviço de saúde
ocupacional e ambulatorial da obra com os serviços públicos de saúde.
O atendimento à saúde da população da área de influência é realizado a partir dos convênios mantidos
com o Sistema Único de Saúde (SUS) e caracterizado por uma estrutura simples, onde predominam os
atendimentos de atenção básica e alguns poucos procedimentos de média complexidade, com apenas
um estabelecimento com leitos para internação em cada um dos municípios.
Para melhor compreensão, detalharemos os serviços de saúde existentes em cada município da Área de
Influência:


Gouveia – possui 14 estabelecimentos de saúde, sendo 13 públicos e 3 privados. Dentre os
estabelecimentos, há apenas um hospital geral que tem 48 leitos para internação, 01 Centro de
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Saúde, 01 laboratório de análise e 03 consultórios odontológicos para atendimento público.O
hospital possui um Centro Cirúrgico com 3 salas de cirurgia, central de material esterilizado,
consultórios,

lavanderia,

farmácia,

serviço

de

nutrição

e

dietética,

dependências

administrativas) e conta com 02 aparelhos de ECG, um aparelho de Raio X e 1 aparelho de USG.
Conta ainda com serviço de urgência e emergência em Pediatria, Obstetrícia, Clínica Médica e
Cirúrgica.


Santana de Pirapama: possui 8 estabelecimentos de saúde, sendo 7 públicos e 1 privado,
ambos de especialidades básicas, e não conta com hospital. Entretanto, o Centro de Saúde
possui 06 leitos para internação, além de 01 para urgência. O Centro conta ainda com uma
ambulância,

central de material esterilizado, consultórios, farmácia, serviço social e

dependências administrativas) e conta com um aparelho de Raio X. Conta ainda com um sala de
pequenas cirurgias, nível ambulatorial. O município possui 3 consultórios odontológicos para
atendimento público.
O empreendedor deve firmar acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Gouveia para resolução
dos problemas de saúde existentes entre os trabalhadores que não possam ser sanados pelo clínico ou
médico do trabalho.

2.1.6 AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR
O conjunto de medidas propostas neste programa visa melhorar a qualidade de saúde e vida dos
colaboradores com conseqüente melhoria do desempenho profissional e da produtividade, diminuindo e
até mesmo evitando o absenteísmo.
Para a implantação da PCH Quartel III está prevista a contratação de 300 trabalhadores no pico das
obras, desse contingente previsto, a maioria dos empregos a serem gerados refere-se a funções de
baixa especialização, representadas, sobretudo, por ajudantes, pedreiros, carpinteiros, motoristas,
operadores de trator agrícola e pessoal administrativo.
As ações de saúde do trabalhador deverão ser efetuadas pela(s) empreiteira(s) contratada(s) e visam o
cumprimento adequado das exigências contidas na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e das
Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho.
Consistem, especialmente, na elaboração e cumprimento do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), implantação da Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT), fornecimento e fiscalização do uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e normas
regulamentadoras do trabalho a céu aberto.
Conforme disposto na NR 4, qualquer empresa privada ou pública que possua empregados regidos pela
CLT (Consolidação das Leis dos Trabalho), manterá obrigatoriamente o Serviço Especializado em
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Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com a finalidade de promover a saúde e
proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.
Ainda com base na NR 4, os canteiros de obra e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados
e situados no mesmo Estado não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da
empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar o SESMT; ainda neste caso o
engenheiro de segurança, o médicos do trabalho e o enfermeiro do trabalho podem ficar centralizados,
já os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho devem ser enquadrados
no dimensionamento conforme especificado no quadro II desta NR, neste caso contando com grau de
risco 4 e presença de 300 trabalhadores aproximadamente, é necessária a presença de 1 médico do
trabalho em tempo parcial, 3 técnicos de segurança e um engenheiro em tempo parcial, não havendo
necessidade da presença de auxiliar de enfermagem do trabalho e nem do Enfermeiro (a) do Trabalho.
Mas essa obra em questão necessita de um posto de atendimento para urgência e emergência com a
presença de 1 Técnico de Enfermagem em tempo integral para atendimento das necessidades dos
colaboradores desta obra.
Compete aos profissionais integrantes do SESMT:


Aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho ao ambiente do
trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a
reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde;



Determinar o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando esgotados todos os
meios de eliminação dos riscos através de EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva);



Manter permanente relacionamento com a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes);



Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos
trabalhadores para prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através
de campanhas, quanto de programas de duração permanente;



Esclarecer e conscientizar os trabalhadores sobre acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção;



Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa e/ou
na obra, com ou sem vítimas, e todos os casos de doenças ocupacionais, descrevendo as
características do acidente e/ou doença, os fatores ambientais, as características do agente e
as condições do indivíduo portador de doença ocupacional ou acidentado;



Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e
agentes de insalubridade no Ministério do Trabalho;



Manter registros de todos os casos de acidentes e doenças do trabalho em local de fácil acesso
e guardados por no mínimo 5 anos.

As atividades do SESMT são essencialmente prevencionistas embora, não seja vedado o atendimento de
emergência, quando se torna necessário; entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de
catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios e ao salvamento e de
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imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas
atividades.
No caso da NR 5 que dispõe sobre a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), seu objetivo é
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do colaborador.
Dentre as atribuições da CIPA estão:


Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação
do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT;



Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de
segurança e saúde no trabalho;



Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias,
bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;



Realizar, periodicamente, a verificação nos ambientes e condições de trabalho visando
identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos
trabalhadores;



Colaborar no desenvolvimento e implantação do PCMSO e PPRA e de outros programas
relacionados à segurança e saúde no trabalho;



Requisitar à empresa as cópias das CATs (Comunicação de Acidentes do Trabalho) emitidas em
cada mês;



Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção da AIDS.

A CIPA deverá ser composta por representantes dos empregados e do empregador de acordo com o
número de colaboradores, que neste caso será de 4 efetivos e 4 suplentes.
De acordo com a NR 6 que dispõe sobre o EPI (Equipamento de Proteção Individual), a empresa é
obrigada a fornecer gratuitamente, aos seus colaboradores o EPI adequado para cada atividade
desenvolvida e aos riscos presentes nela, orientando e exigindo seu uso durante o desenvolvimento de
suas atividades; e cabe ao colaborador o uso, a guarda e a conservação do mesmo.
No caso da obra em questão serão necessários os EPIs listados a seguir:
1.

Capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos no crânio;

2.

Óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes;

3.

Máscara de solda para proteção da face;

4.

Protetor auricular/ abafador tipo concha;

5.

Calçado de segurança para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;

6.

Dispositivo trava-queda para trabalho em altura.

O “PCMSO” é um programa que atua integrado ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
“PPRA”, dele sendo dependente quanto à avaliação dos riscos ambientais visando definir medidas de
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prevenção e controle da saúde dos colaboradores, estando inserido num programa geral de qualidade da
Empresa.
Segundo a Norma Regulamentadora (NR) 7 que dispõe sobre o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) é obrigatória sua elaboração e implementação, por parte de todos os
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de
promoção e preservação da saúde dos seus colaboradores. Deverá considerar as questões incidentes
sobre o indivíduo e a coletividade de colaboradores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico
na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho. Deverá, ainda, ser planejado e implantado com
base nos riscos à saúde dos colaboradores.
O PCMSO deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde
relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos
de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos colaboradores.
O Médico do Trabalho poderá realizar também o atendimento no ambulatório. Se não for o caso, os
profissionais deverão atuar conjuntamente na prevenção e tratamento de doenças relacionadas com o
trabalho e acidentes, devendo haver troca constante de informações.
De acordo com a NR 7, ainda devem-se realizar exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho,
mudança de função e demissional. Nos exames admissionais o médico deve-se ater à avaliação clínica
holística, abrangendo a anamnese ocupacional, exame físico e mental, pode aparecer a necessidade de
exames complementares em função do tipo de trabalho desenvolvido por esse colaborador. Os dados
colhidos nos exames admissionais possibilitarão o estabelecimento de um perfil detalhado da população
trabalhadora.
Nos exames admissionais será dada maior importância que usual à história pregressa do colaborador,
especialmente no que se refere a patologias crônicas, uso contínuo de medicamentos e
procedência/moradia prévia em áreas endêmicas.
Juntamente com seus documentos admissionais o colaborador deve entregar uma cópia ou original da
carteira de vacinação para fins de verificação se está completa sua profilaxia vacinal e se estiver
incompleta deverá procurar uma Unidade Básica de Saúde e completar seu esquema vacinal. Dentro dos
exames complementares pode-se, dependendo da função, exigir: Audiometria, Eletroencéfalografia,
Eletrocardiograma, Raio X de tórax, Espirometria, Manganês urinário (pintor), Avaliação da acuidade
visual, Hemograma completo, Urina I, exame parasitológico de fezes para detecção de Schitossoma

mansoni e outros exames relacionados às atividades desenvolvidas, se necessários. Após esta avaliação
minuciosa deve ser emitido o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), pelo médico responsável.
Nos exames periódicos deve-se atentar para a necessidade de outros exames ou complementação dos
mesmos. Já nos exames demissionais deve-se realizar exame físico completo, e verificar se existe
alguma queixa do colaborador que ainda não tenha sido verificada.
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Ainda, deve ser feita a antecipação e o controle dos riscos de acidentes e doenças ocupacionais e
determinadas as medidas de proteção, priorizando a eliminação de risco, proteção coletiva e proteção
individual, nesta ordem.
Conforme a NR 9 o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) deve ser implementado
visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que
venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos
recursos naturais.
Para fins de obter melhor controle da morbidade na obra devem ser feitos e encaminhados à Secretarias
Municipais de Saúde os seguintes relatórios:


Doenças diagnosticadas na admissão – encaminhar mensalmente, desde que haja admissão;



Vacinações realizadas na admissão (feitas pelo SUS ou não) – encaminhar mensalmente, desde
que haja admissão;



Doenças infecto-contagiosas diagnosticadas e em tratamento – diária para casos novos e
Mensal com o total de casos novos;



Casos encaminhados ao serviço público – Mensal;



Causas de Internação por patologias - Mensal;

Os colaboradores devem ser inseridos no contexto de prevenção de doenças e acidentes de trabalho,
sendo chamados e incentivados constantemente a dar sugestões sobre medidas preventivas e riscos
existentes. Suas sugestões devem ser sempre anotadas e avaliadas, e deve ser encaminhada resposta
ao trabalhador, como forma de incentivo a novas participações.
Conforme a NR 21 que regulamenta o trabalho a céu aberto, é obrigatória a existência de abrigos, ainda
que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. Ainda são exigidas medidas
especiais que os protejam contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e ventos inconvenientes.
Os trabalhadores que residirem no local de trabalho devem ter alojamentos que apresentem adequadas
condições sanitárias, com dimensionamento de acordo com o número de moradores, ventilação e luz
direta suficiente, paredes caiadas e pisos com materiais impermeáveis.

2.1.7 AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA
As medidas a seguir visam complementar as medidas exigidas pelo Ministério do Trabalho, de forma a
reduzir as taxas de morbidade/mortalidade na obra e os conseqüentes absenteísmos e aumento da
demanda no serviço de saúde pública local.
Devem ser realizadas campanhas de esclarecimento, com palestras, cartazes e folhetos, entre os
trabalhadores. Estas serão úteis para a população, uma vez que os trabalhadores esclarecidos agirão
como multiplicadores de conhecimento, ensinando familiares e conhecidos.
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Recomenda-se implantar um ambulatório no canteiro de obras, preparado para ações preventivas e
curativas, incluindo um setor de pronto atendimento para curativos e tratamentos de agravos menores
com capacidade de atendimento de urgências e emergências. Sua localização deve ser de fácil acesso e
com saída facilitada para a ambulância, que ficará disponível em tempo integral.
Deverá incluir: sala de espera (com computador para registro dos atendimentos, arquivo de prontuários,
cadeiras ergonômicas, cadeira de rodas, lixo com saco preto), sanitários masculino e feminino (com
portas largas para passagem da cadeira de rodas, contendo pia e vaso sanitário), sanitário para o
Técnico de Enfermagem, um consultório médico (maca fixa, estetoscópio, esfigmomanômetro,
termômetro, impressos para registro de atendimento, foco auxiliar, espátulas, mesa com três cadeiras,
escada de dois degraus para subida na maca), sala de curativos (com maca fixa, pia para lavagem das
mãos, papel toalha e sabão, caixa de pérfuro-cortantes ), expurgo (com 2 lixos com pedais com saco
branco e saco preto, pia para lavagem de materiais, papel toalha e sabão), sala de guarda de materiais e
equipamentos e torpedos de oxigênio e ar comprimido se necessário.
A esterilização de materiais de kit curativo deverá ser realizada de comum acordo na CME (Central de
Material Esterilizado) do Hospital de Gouveia, se esse não puder ser firmado, procedimentos estéreis
deverão ser realizados com luvas estéreis.
O ambulatório da obra contará com um Técnico em Enfermagem em tempo integral, e os casos que
necessitem de intervenção médica, deverão ser encaminhados.
O ambulatório será equipado com material de curativos e medicamentos básicos ainda a serem
definidos, conforme características da população contratada, custo e opção terapêutica do clínico
responsável. Sugere-se, a princípio, manter os seguintes medicamentos e materiais:


Pacotes de Gaze estéril



Bolas de Algodão



Frascos de Álcool a 70%



Povidine



Micropore de 2 cm e 10 cm



Esparadrapo de 10 cm



AAS de 100mg e 500mg



10 kits para curativos (contendo 1 pinça Kelly, 1 pinça dente de rato e 1 tesoura)



Fenergan ampolas



Furosemida ampolas



Albendazol 400mg



Amoxicilina 500mg



Azitromicina 500mg



Buscopan Composto – ampolas e comprimidos



Água destilada ampolas de 10 ml
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Caladryl



Dexclorfeniramina – comprimidos e liquido



Diclofenaco sódico 50mg –cápsulas



Diclofenaco dietilamônio – spray ou gel



Dimeticona – gotas



Dipirona - ampolas e comprimidos



Glicose 25% ampolas de 10 ml



Metoclopramida 10mg - comprimidos e ampolas



Paracetamol 700mg - Comprimidos



Pomada de Neomicina



Ranitidina 150mg – Comprimidos e ampolas



Sais para Reidratação Oral



Salbutamol spray



Soro glicosado 5 %



Soro Fisiológico 0,9%



Equipos de Macrogotas e microgotas



Agulhas 13X 4,5, 25X7, 25X8 e 40X12



Seringas de 1ml, 3ml, 5ml, 10ml e 20ml



Escalp (número 19 e 21) e/ou jelco (número 20 e 22)



Sulfametoxazol-trimetoprima –800-160



Ungüento Picrato de Butesin



Frasco de Berotec e Atrovent



Máscara, copo e extensão para inalação



Cateter de oxigênio tipo óculos



Cilindro de Ar comprimido e oxigênio



Colar cervical (P, M, G) e prancha de imobilização



Aparelho de teste de glicemia capilar



Rolo de lençol de papel descartável



Material para imobilização



Esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro



Garrote



Cuba rim e bandejas maiores



Espátulas



Luvas de procedimento e luvas estéreis;



Comadre e papagaio



Braçadeira



Insulina NPH e Insulina Regular



Geladeira para conservação das insulinas



Medicamentos de uso contínuo usados pelos trabalhadores, cuja demanda será definida nos
exames admissionais.



Torpedo de Oxigênio e ar comprimido;
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2.1.7.1

Vigilância Epidemiológica

A vigilância Epidemiológica é um serviço que reúne um conjunto de ações que permite acompanhar a
evolução das doenças na população. Cada município tem seu serviço de Vigilância Epidemiológica que
mensalmente envia um boletim para a Secretaria Estadual de Saúde que reúne esses dados de todos
esses municípios e os envia ao Ministério da Saúde que os analisa e divulga os resultados.
A Vigilância Epidemiológica visa um atendimento precoce e medidas de prevenção de doenças
emergentes. Será mantido um contato constante com as Secretarias Municipais de Saúde de Gouveia e
Santana de Pirapama, respectivos departamentos de Vigilância Epidemiológica, para ação conjunta em
caso de surtos ou epidemias.
Os trabalhadores devem receber orientação básica sobre as patologias mais incidentes, seus sinais e
sintomas, quando deve procurar o serviço de saúde local e se tiver dúvidas procurar o Técnico de
Enfermagem que atua no ambulatório.
Dada a sua incidência/prevalência e/ou gravidade, as seguintes causas mórbidas receberão atenção
especial, com medidas de prevenção primária, secundária e educação da população. No caso das ações
de educação ambiental, elas serão previstas no Programa de Educação Ambiental existente no PCA.


Dengue

O Dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na forma clássica, e grave
quando se apresenta na forma hemorrágica. Por ser uma doença de notificação compulsória, todo caso
suspeito deve ser comunicado, pela via mais rápida, ao Serviço de Vigilância Epidemiológica mais
próximo.
A notificação dos casos suspeitos, a investigação do local provável de infecção, bem como a busca ativa
de casos, são medidas importantes.
Entre as medidas de combate constam mudanças no meio ambiente que impeçam ou minimizem a
propagação do vetor, evitando ou destruindo os criadouros potenciais do Aedes, ou seja, evitar
acúmulos de água em garrafas, pneus, caixas d’água destampadas, vasos de plantas. O controle químico
consiste em tratamento focal (elimina larvas), peri-focal (em pontos estratégicos de difícil acesso) e por
ultrabaixo volume (elimina alados). Este último deve ter uso restrito em epidemias, como forma
complementar de interromper a transmissão de dengue, ou quando houver infestação predial acima de
5% em áreas com circulação comprovada de vírus.
É necessário promover, exaustivamente, a Educação em Saúde até que a comunidade adquira
conhecimentos e consciência do problema para que possa participar efetivamente. A população deve ser
informada sobre a doença (modo de transmissão, quadro clínico, tratamento etc.), sobre o vetor (seus
hábitos, criadouros domiciliares e naturais) e sobre as medidas de prevenção e controle.


Leishmaniose Tegumentar
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É uma doença infecciosa que afeta os animais e o homem, é causada por um protozoário do gênero

Leishmania e é transmitida pelo mosquito palha através de sua saliva. Seu diagnóstico é feito através da
pesquisa de anticorpos e protozoários no sangue.
A população deve ser informada sobre a doença (modo de transmissão, quadro clínico, tratamento etc.),
sobre o vetor (seus hábitos, criadouros domiciliares e naturais) e sobre as medidas de prevenção e
controle.


Diabetes Mellitus

O Diabetes tem grande impacto econômico não só pelos elevados custos envolvidos no seu controle e no
tratamento de suas complicações, como também pela redução da produtividade e dos anos de vida
perdidos. É causa freqüente de incapacidade e morte prematura. Doença de alta prevalência e
freqüentemente assintomática.
Aconselha-se a realização de glicemia de jejum nos exames admissionais de, no mínimo, todos os
trabalhadores maiores de 44 anos, sejam homens ou mulheres, e/ou que tenham outros fatores de risco,
como obesidade e história familiar de Diabetes Mellitus. Trabalhadores diabéticos devem ter acesso a
controle clínico freqüente, orientação dietética e medicamentos para controle glicêmico.


Doença de Chagas

A transmissão natural ou primária da Doença de Chagas é a vetorial, que se dá através das fezes dos
triatomíneos, também conhecidos como "barbeiros" ou chupões, com presença do protozoário

Trypanossoma cruzi.
Devido ao ciclo de transmissão da infecção, as medidas de controle são dirigidas ao combate do vetor e
ao controle de qualidade do sangue transfundido. A transmissão vetorial pode ser controlada através da
melhoria ou substituição de habitações de má qualidade que propiciam a permanência dos triatomíneos
no habitat humano (casas de pau a pique, de sopapo, de adobe sem reboco, etc), por casas de paredes
rebocadas, sem frestas, que dificultem a permanência dos vetores. Prioriza-se a melhoria de habitações
onde se encontram espécies nativas de Triatoma brasiliensis.
É importante a educação e o esclarecimento da população, inclusive ensinando-os a reconhecer o
barbeiro e como evitar sua contaminação. Se algum trabalhador relatar possíveis sintomas de Chagas,
deve-se pedir exame de sangue para pesquisa do parasita na corrente sanguínea e/ou anticorpos.


Doenças Diarréicas Agudas

O controle das diarréias agudas consistirá no saneamento básico adequado da obra e fornecimento de
soro de reidratação oral para os doentes, com educação e orientação sobre a prevenção e tratamento
dessas diarréias.
Os trabalhadores de baixo nível sócio econômico deverão receber orientações básicas de higiene,
cuidados com água e alimentos, via de transmissão e prevenção de novos casos.
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Esquistossomose Mansônica

A esquistossomose é uma doença causada pelo parasita Schistosoma mansoni, cujo vetor é o caramujo
do gênero Biomphalaria, encontrado em todo o Brasil.
Será feito Exame Parasitológico de Fezes nos exames admissionais, para detecção e tratamento precoce
da esquistossomose e de outras verminoses. Uma estrutura sanitária adequada na obra contribuirá no
controle.
Os trabalhadores devem ser orientados a reconhecer o caramujo e evitar beber ou nadar em águas onde
ele esteja presente, como forma de prevenção primária.


Febre Amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus amarílico, encontrado
principalmente em regiões de mata, e deve ser notificada ao serviço de vigilância epidemiológica assim
que for diagnosticada.
O vetor da Febre Amarela é o mesmo da Dengue, portanto, as medidas de controle da Dengue serão
úteis também para a prevenção da Febre Amarela.
Todos os trabalhadores devem ser interrogados sobre vacinação prévia na admissão, e deve ser
providenciada a vacinação dos não-imunizados, para que não venham a contrair essa patologia que pode
ser evitada com a vacinação adequada.


Hanseníase

Hanseníase é uma doença infecciosa e crônico-degenerativa, causada pelo Mycobacterium leprae, que
acomete pele e nervos, que se transmite por contato prolongado com uma pessoa doente que não se
trata. Essa doença tem cura mas por seu tratamento ser prolongado os portadores acabam desistindo
do uso da medicação e acabam transmitindo-a por longo período.
Nos exames ocupacionais, deve ser feita a busca de lesões cutâneas sugestivas da doença. Os casos
devem ser notificados ao serviço Vigilância Epidemiológica e tratados.


Hepatite A

A Hepatite A possui via de transmissão fecal-oral, isto é, pela ingestão de água e alimentos
contaminados pelas fezes de portadores da doença, e por isso os trabalhadores devem ser orientados
quanto à prevenção, como medida básica de controle da doença.
As medidas educativas sobre higiene e cuidados com água e alimentos serão úteis na prevenção desta
doença, assim como uma estrutura sanitária adequada nos alojamentos, mantendo lixos tampados,
orientando a ingerir água filtrada, lavando muito bem frutas e verduras com hipoclorito ou vinagre, lavar
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as mãos antes e após o uso do sanitário, após chegar em casa, antes de se alimentar, não tomar banho
nos rios, riachos ou lagos.


Malária

A malária é causada por um protozoário do gênero Plasmodium, transmitido pela fêmea do mosquito do
gênero Anopheles, que após contaminado permanece infectante por toda sua existência. Também pode
ser transmitida pelo sangue de pessoas infectadas, transfusão sangüínea, e compartilhamento de
seringas entre os drogaditos.
Para evitar a importação de casos, os trabalhadores provenientes de áreas endêmicas serão submetidos
à triagem laboratorial, através da pesquisa do Plasmodium em sangue periférico.


Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis)

A prevenção é a única arma realmente eficiente contra a AIDS. Deve ser feita palestra de esclarecimento
e devem ser disponibilizados cartazes educativos e preservativos. As medidas de prevenção à AIDS
serão úteis na prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Aos pacientes com DST
diagnosticada e gestantes, deve ser oferecido o teste de HIV gratuitamente através do SUS.
Deve-se orientar os colaboradores da obra para o uso de preservativos, tanto masculinos quanto
femininas e elucidar as dúvidas que cada um possa vir a ter no decorrer do desenvolvimento da obra.


Tétano Acidental

O Tétano é uma doença infecciosa aguda não contagiosa e que ainda se constitui em grave problema de
saúde pública para alguns países subdesenvolvidos. A transmissão ocorre pela introdução dos esporos
em uma solução de continuidade (ferimento), geralmente do tipo perfurante (punctório), contaminado
com terra, poeira, fezes de animais ou humanas.
Queimaduras podem ser a porta de entrada devido a desvitalização dos tecidos, pois a presença de
tecidos necrosados favorece o desenvolvimento desse agente patogênico anaeróbico.
A prevenção do Tétano Acidental consiste na manutenção de níveis adequados de cobertura vacinal da
população e, especificamente, os trabalhadores de risco, tais como agricultores e operários da
construção civil. A imunidade é conferida pela vacinação apropriada com 3 doses de vacina toxóide
tetânico (DPT, DT, dT ou TT).
Considera-se adequadamente vacinada a pessoa que tomou três doses de toxóide tetânico, tendo sido a
última dose há menos de 10 anos. Se por ventura o esquema vacinal estiver incompleto este deverá ser
atualizado conforme cada caso específico e deverão ser adequadamente imunizados.


Tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria chamada

Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch.
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A Tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública, especialmente em países em
desenvolvimento. No Brasil, estima-se que 35 a 45 milhões de pessoas estão infectadas pelo M.

tuberculosis, com aproximadamente 100 mil casos novos por ano. O número de mortes pela doença em
nosso meio é de 4 a 5 mil, anualmente.
Com o surgimento, em 1981, da AIDS, vem-se observando, tanto em países desenvolvidos como nos
países em desenvolvimento, um crescente número de casos notificados de Tuberculose em pessoas
infectadas pelo HIV. A associação HIV/Tuberculose constitui, nos dias atuais, um sério problema de
saúde pública, podendo levar ao aumento da morbidade e mortalidade pela Tuberculose, em muitos
países.
As medidas de controle consistem em diagnóstico e tratamento adequados, vacinação BCG e
quimioprofilaxia. A procura de casos de tuberculose deve ser prioritariamente efetuada nos
sintomáticos respiratórios (indivíduos com tosse e expectoração por quatro ou mais semanas).
Será feito Raio-X de tórax dos trabalhadores na admissão, o que detectará, além de Tuberculose, outras
patologias cardio-pulmonares, como cardiopatia hipertensiva e pneumoconiose.
Além das medidas descritas, é necessário esclarecer a comunidade quanto aos aspectos importantes da
doença, sua transmissão, prevenção e tratamento. O desconhecimento leva à discriminação do doente,
no âmbito familiar e profissional.

2.1.8 ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS3
O propósito do controle de acidentes por Animais Peçonhentos é diminuir a letalidade dos acidentes
causados por ofídicos, araneídeos e escorpionídeos, através do uso adequado da soroterapia e diminuir
o número de casos através da educação em saúde.
São 6 os gêneros de serpentes brasileiras de maior importância médica (Bothrops, Bothropoides,

Caudisona, Lachesis, Rhinocerophis e Micrurus) compreendendo cerca de 60 espécies. Alguns critérios
de identificação permitem reconhecer a maioria das serpentes peçonhentas brasileiras, distinguindo-as
das não peçonhentas: cabeça triangular, fosseta loreal (um orifício entre as narinas e olhos), dentes
inoculadores de veneno, hábitos noturnos. Mas diante de um ataque é quase que impossível a
verificação de tais detalhes.
A distribuição sazonal dos casos, embora apresente diferenças regionais, mostra incremento no número
de casos no período de setembro a março. Sendo a maioria das notificações procedentes das regiões
meridionais do país, a tendência detectada estaria relacionada, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
ao aumento da atividade humana nos trabalhos do campo (preparo da terra, plantio e colheita) e da não
utilização de equipamentos mínimos de proteção individual (calçados ou vestimenta adequados). O

3

Ação com interface com o Projeto de Educação Ambiental
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acometimento dos segmentos pé/perna em 70%, e mão/antebraço, em 13% dos casos notificados,
decorrem da não utilização de equipamentos mínimos de proteção individual, tais como sapatos, botas,
calças de uso comum e luvas.
As medidas de controle individuais para os trabalhadores são regulamentadas por lei e obrigam o uso de
botas de cano alto, perneiras e luvas. Dentre as medidas de prevenção coletiva, deve ser ressaltado que
o peridomicílio e as áreas de estocagem de grãos/alimentos devam ser mantidos limpos, pois, havendo
facilidade para a proliferação de roedores, estes atraem serpentes, que os utilizam como alimento.
Deve ser ainda divulgado, junto às populações de risco, que animais como gansos, emas, seriemas,
dentre outros, são ofiófagos (se alimentam de ofídios) e devem ser protegidos.
Os acidentes com escorpiões são menos freqüentes que com cobras. Sua gravidade é maior em crianças,
devido a sua menor massa corporal. São notificados, anualmente, cerca de 8.000 acidentes, com
letalidade variando em torno de 0,51%. Os acidentes por escorpiões são mais freqüentes no período de
setembro a dezembro. Ocorre uma discreta predominância no sexo masculino e na faixa etária de 25 a
49 anos. A maioria das picadas atinge os membros inferiores e superiores, havendo predominância do
membro superior (mãos e dedos).
As medidas de controle do escorpionismo consistem na limpeza periódica do peridomicílio, para evitar
alojamento e proliferação de escorpiões. Cuidados de higiene dos alojamentos/residências, manejo
adequado do resíduo, vedação da soleira das portas são medidas gerais auxiliares importantes na
prevenção de acidentes por aranhas e escorpiões.
Os acidentes com aranhas são os menos graves. As medidas de controle são as mesmas para prevenção
de acidentes com escorpiões.
Em virtude da necessidade de monitoração laboratorial dos pacientes, das particularidades do
tratamento e do risco de reações adversas ao soro, os colaboradores que sofrerem esse tipo de acidente
deverão ser imediatamente encaminhados para o centro mais próximo que esteja equipado para o
atendimento.

2.1.9 RECURSOS HUMANOS
O quadro de pessoal recomendado para realizar o atendimento ambulatorial deverá contar com um
Médico do trabalho (para processos admissionais e demissionais) e um Técnico de Enfermagem, para
atendimento de urgência e emergência e resolutividade da demanda.

2.1.10 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A implantação do projeto é de responsabilidade do empreendedor, cabendo a ele seguir as exigências
contidas nas Normas Regulamentadoras e promover a integração das informações do SESMT, PCMSO,
PCMAT, PPRA, PPP, NTEP, FAP e CIPA.
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O acordo com a Secretarias de Saúde dos municípios em questão é de inteira responsabilidade do
empreendedor e se não for prontamente realizada pode gerar sérias conseqüências ao mesmo.

2.1.11 CRONOGRAMA
O Projeto de Saúde deverá se iniciar concomitantemente à obra e se estender ao longo de todo o tempo
de construção e finalização do empreendimento.

2.2

PROJETO DE MONITORAMENTO SOCIOECONÔMICO

2.2.1 INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA
As transformações decorrentes da implantação de projetos hidrelétricos podem conduzir a mudanças
estruturais no espaço em que se inserem, interferindo na qualidade de vida local.
Pela própria dinâmica do processo a ser instalado, torna-se necessário a implementação de ações de
monitoramento dos principais aspectos socioeconômicos, instrumento essencial para avaliar as
transformações passíveis de ocorrer no espaço em estudo e para a proposição de ações corretivas dos
efeitos adversos. Isso porque, somente através do domínio sobre as questões socioeconômicas e
ambientais, que formam a base da realidade a sofrer intervenção, é que serão criadas as condições para
se proceder à avaliação das interferências a serem ocasionadas pela implantação do empreendimento.
Dessa forma, o monitoramento deverá ser o instrumento capaz de subsidiar o empreendedor e os
poderes públicos envolvidos no planejamento de ações voltadas à promoção de ajustes durante e após a
implantação do empreendimento, adequando as medidas propostas à dinâmica local.
Cabe ressaltar que dois outros empreendimentos (PCH Quartel I e PCH Quartel II) serão instalados de
maneira simultânea no rio Paraúna. A PCH Quartel I será inserida em área pertencente aos municípios
de Conceição do Mato Dentro, Gouveia e Santana do Pirapama. As PCH Quartel II e III serão inseridas
nos municípios de Gouveia e Santana do Pirapama.
Por essa razão, propõem-se que as campanhas previstas no Projeto de Monitoramento Socioeconômico
sejam realizadas simultaneamente para os três empreendimentos, de forma a acompanhar o conjunto
das transformações no contexto local e antecipar, caso necessário, as medidas de controle ou mitigação
dos efeitos.

2.2.2 OBJETIVO
Este projeto tem por objetivo acompanhar as transformações que poderão ser acarretadas pela
implantação e operação da PCH Quartel III nos diversos setores componentes do meio antrópico local.
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2.2.2.1 Metas
Tendo em vista que se prevê que os impactos socioeconômicos da PCH Quartel III incidirão sobre
espaços heterogêneos, quais sejam áreas urbanas e rurais, o monitoramento deverá ser conduzido por
meio de abordagens distintas, determinadas pelos diferentes indicadores a serem aferidos.
Diante disso, é que se propõe realizá-lo em dois blocos:


Avaliação das transformações passíveis de ocorrer nas áreas urbanas da AI (Área de
Influência), representadas pelas sedes dos municípios de Gouveia e Santana de Pirapama, em
cujos territórios o empreendimento estará totalmente inserido;



Avaliação das modificações potenciais a serem introduzidas na zona rural da ADA (Área
Diretamente Afetada), representadas pelos moradores das áreas rurais que serão afetados
diretamente pela instalação das estruturas da PCH (barragem, casa de força, entre outras), pela
formação do reservatório e formação da APP.

Tendo em vista as especificidades dos espaços a serem monitorados é que se procede à apresentação
categorizada das metas a serem alcançadas, bem como os indicadores e parâmetros de avaliação
selecionados para o alcance das mesmas.

2.2.2.1.1

ÁREA URBANA

A meta a ser alcançada consiste em determinar o grau de interferência que o empreendimento irá
provocar na infraestrutura das áreas urbanas anteriormente indicadas, por meio do monitoramento dos
seguintes indicadores: saúde, educação, segurança pública e emprego.
Nesta seleção levou-se em conta os aspectos com maior potencial de interferência do empreendimento,
em consonância com as características identificadas no diagnóstico socioeconômico das áreas de
estudo.
Para cada um dos indicadores foram selecionados os parâmetros a serem aferidos, bem como as
respectivas fontes de informações, responsáveis pela geração de dados necessários à análise do
comportamento temporal dos distintos setores alvo deste projeto.


Saúde

Para este indicador foram selecionados os seguintes parâmetros: número de atendimentos médicos
realizados no canteiro de obra e os encaminhamentos ao sistema local de saúde.


Educação

Através do parâmetro matrículas registradas nos sistemas municipais de educação de Gouveia e
Santana de Pirapama serão aferidas as demandas por vagas na rede pública de ensino, bem como
possíveis estrangulamentos neste setor referentes aos recursos humanos e físicos.


Segurança Pública
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As questões relacionadas a este setor terão como parâmetros para seu monitoramento a apuração das
ocorrências policiais da Polícia Militar de Gouveia e Santana de Pirapama. Através destas variáveis,
torna-se possível avaliar variações nas ocorrências e a capacidade de atendimento da infraestrutura
instalada.


Emprego

Os efeitos diretos sobre o mercado de trabalho, decorrentes do dinamismo do setor terciário na etapa
de construção do empreendimento são de difícil mensuração e de pouca relevância dado que os
comerciantes reconhecem que o aumento da demanda é temporário evitando com isso a contratação. O
aspecto importante a ser acompanhado é o número de postos de trabalho gerados pela obra na região.
Esse trabalho será feito através dos boletins de contratação das empreiteiras. Destaca-se ainda, que as
ações de monitoramento dos aspectos relacionados à geração de emprego estão contemplados no
Projeto de Aproveitamento de Mão de obra Local.
Os resultados do monitoramento da área urbana serão incorporados aos relatórios periódicos a serem
enviados ao órgão ambiental.
As metas previstas para cada indicador, bem como os parâmetros e as fontes de informações
selecionadas encontram-se sintetizadas no Quadro 2.2, apresentado a seguir.

Indicadores

Saúde

Educação
Segurança
Pública
Emprego

2.2.2.1.2

Parâmetros

QUADRO 2.2
QUADRO RESUMO - METAS ÁREA URBANA
Fontes de Informação

Metas
Aferir o comportamento do setor de
saúde frente as demandas geradas pelo
nº
de
Setor de Saúde de Gouveia e Santana empreendimento e detectar, através do
atendimentos
de Pirapama e ambulatório da obra.
perfil dos demandatários, a ocorrência
médicos
de pessoas de outras áreas para a região
da PCH Quartel III.
Determinar a ocorrência de acréscimo de
matrícula inicial e Secretaria Municipal de Educação de
demanda, bem como estrangulamentos
final
Gouveia e Santana de Pirapama.
no setor.
Avaliar a intensidade de ocorrência da
tipo e número de
Polícia Militar de Gouveia e Santana
ocorrências
criminalidade na área e capacidade de
de Pirapama.
policiais
atendimento da infraestrutura.
empregos gerados
Aferir o número de postos de trabalho
diretamente pelo Empresas responsáveis pelas obras
gerados pela obra na região.
empreendimento

ÁREA RURAL

O monitoramento da área rural tem como meta principal aferir as transformações que acompanham o
processo de implantação da PCH Quartel III, a fim de registrar os diversos efeitos decorrentes da
efetivação do empreendimento.
Tal monitoramento deverá ser conduzido através de avaliação de parâmetros selecionados para o
indicador “condição de vida”.
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Foi definido como alvo do monitoramento o conjunto de propriedades rurais que será afetado pelo
reservatório, barramento, casa de força e demais estruturas do empreendimento.
Procede-se, a seguir, à definição do indicador e os parâmetros selecionados, de acordo com as metas a
serem alcançadas.


Condição de Vida

O indicador busca aferir os reflexos positivos e negativos sobre a condição de vida das famílias
residentes na ADA, proporcionados pela efetivação do empreendimento, através da seleção de
parâmetros sociais e econômicos.
Sob a ótica social, foram selecionadas as seguintes variáveis: condições de habitação, saúde e
infraestrutura básica (energia, abastecimento de água, comunicação, acessos, etc.), utilizando-se como
fonte de informação a pesquisa direta junto à população residente no entorno do reservatório.
Sob a ótica econômica, deverão ser avaliados os aspectos referentes à estrutura fundiária x formas de
exploração, nível de produtividade.

Áreas de
Interesse
Reservatório,
barramento, APP,
casa de força e
demais estruturas

Indicador
Condição de
vida

QUADRO 2.3
QUADRO RESUMO - METAS ÁREA RURAL
Fontes de
Parâmetros
Informação
Habitação, saúde,
infraestrutura
Pesquisa direta com a
população residente
básica, estrutura
fundiária e renda

Metas
Detectar os reflexos sobre a
condição de vida das famílias
residentes em decorrência do
empreendimento

2.2.3 OPERACIONALIZAÇÃO
2.2.3.1 Área urbana
A operacionalização da área urbana será executada em consonância com as diferentes etapas de
implantação do empreendimento, a saber: planejamento, construção e operação.

2.2.3.1.1

FASE DE PLANEJAMENTO – PRÉ-OBRA

Tendo em vista a defasagem temporal entre o período de elaboração do diagnóstico socioeconômico das
áreas de estudo, consubstanciado no EIA, e a obtenção da Licença de Instalação (LI), o primeiro
procedimento para a implantação do Projeto de Monitoramento será o de atualização dos indicadores
apresentados no documento. Tal ação objetiva estabelecer o cenário de inserção do empreendimento,
anteriormente às obras, sendo este diagnóstico o marco principal para se proceder à avaliação e
monitoramento das possíveis alterações a serem desencadeadas pela implantação da PCH Quartel III.
Portanto, em até 30 dias antes do início das obras, na fase de mobilização das obras civis este cenário
será levantado, através de pesquisa de campo e com utilização de métodos quali-quantitativos de
pesquisa, com seus resultados constituindo a base comparativa para a posterior aferição do processo de
implementação da PCH.
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2.2.3.1.2

FASE DE CONSTRUÇÃO

Efetivamente, o monitoramento se dá nesta fase, tendo como parâmetro de avaliação os resultados
obtidos pela atualização do diagnóstico realizado na etapa anterior.
Em termos de informações a serem levantadas para os indicadores saúde, educação e segurança
pública, as questões a serem aferidas no decorrer desta fase serão similares àquelas contempladas nos
instrumentos de pesquisa utilizados na etapa anterior, o que permitirá o acompanhamento através do
estabelecimento serial dos dados coletados.
A sistemática para o monitoramento a ser realizado nesta fase deverá obedecer aos seguintes
procedimentos, a saber:


coleta de dados, a ser realizada a cada 5 (cinco) meses a partir do início da implantação;



tabulação e análise dos dados coletados;



elaboração de relatório contendo a análise comparativa dos indicadores selecionados, de
acordo com os marcos temporais estabelecidos anteriormente, indicação dos pontos de
estrangulamentos e das medidas corretivas/preventivas, bem como a data prevista e o(s)
responsável (is) técnico(s) pela implementação das mesmas.

2.2.3.2 Área rural
O monitoramento proposto para a área rural perpassa as etapas de planejamento, construção e
operação da PCH Quartel III, de acordo com metas pré-definidas.

2.2.3.2.1

FASE DE PLANEJAMENTO – PRÉ-OBRA

Tendo em vista a defasagem temporal entre o período de elaboração do diagnóstico socioeconômico das
áreas de estudo, consubstanciado no EIA, e a obtenção da Licença de Instalação (LI), torna-se necessária
também a atualização dos dados cadastrais das propriedades localizadas na Área Diretamente Afetada.
Tal ação objetiva levantar a situação dos imóveis afetados em período imediatamente anterior ao início
das obras, sendo este diagnóstico a base para a avaliação das possíveis alterações a serem
desencadeadas na ADA pela implantação do empreendimento.
Para tanto será realizada pesquisa de campo baseada em metodologia quali-quantitativa, em que se
pretende obter os dados necessários à atualização proposta e base de informações para produção de
relatórios comparativos nas fases posteriores de implementação da PCH Quartel III.
A pesquisa para atualização do cadastro dos imóveis deve ocorrer em até 30 dias antes do início das
obras civis. O relatório de atualização será entregue até o segundo mês de implantação do
empreendimento.
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2.2.3.2.2 FASE DE CONSTRUÇÃO
Constituem-se marcos importantes desta fase o início das negociações e da construção da obra, que
agem como fatores potenciais de transformação do espaço de inserção do empreendimento.
Diante disso, as ações de monitoramento a serem executadas nesta etapa voltam-se para captar os
diferentes momentos do referido processo, visando aferir a convivência e aceitação dos públicos alvo
com as novas condições estabelecidas.
A sistemática para o monitoramento a ser realizado nesta fase deverá obedecer aos seguintes
procedimentos:

CONDIÇÃO DE VIDA


coleta de dados, a ser realizada a cada 5 (cinco) meses a partir do início de implantação do
empreendimento, destacando condição de vida dos moradores;



tabulação e análise dos dados coletados;



elaboração de relatório um mês após a conclusão da coleta de dados.

2.2.4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
O Projeto deverá começar a ser executado antes do início da construção propriamente dita, durante a
fase de mobilização das obras civis, estendendo-se por todo o período da implantação do
empreendimento.
A campanha de atualização dos aspectos socioeconômicos deverá ser realizada em até 30 dias antes do
início das obras. As campanhas de monitoramento socioeconômico serão realizadas a cada 05 meses a
partir do início da implantação.

2.2.5 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A responsabilidade de implementação do projeto é do empreendedor.

2.3

PROJETO DE NEGOCIAÇÃO DE TERRAS E BENFEITORIAS

2.3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS/OBJETIVO
Os dados apresentados sobre as propriedades da PCH Quartel III foram baseados no cadastro
apresentado no diagnóstico socioeconômico das áreas de estudo, consubstanciado no EIA.

Foram identificados 02 estabelecimentos rurais na área de intervenção da PCH Quartel III, sendo 01 na
margem direita (município de Gouveia) e 01 na esquerda (município de Santana de Pirapama). O
levantamento realizado revelou que estes estabelecimentos pertencem a 02 proprietários distintos.
O presente Projeto visa instrumentalizar o empreendedor no processo de aquisição e/ou locação de
terras inseridas na área de interesse do empreendimento, explicitando as formas de tratamento e os
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critérios para a negociação a ser empreendida com os grupos de interesse afetados pela construção da
PCH Quartel III, de forma que os mesmos possam optar pela solução mais adequada, capaz de garantir a
recomposição de seu modo de vida.
Este Projeto visa orientar o empreendedor na condução do processo de negociação a ser empreendido
com os produtores rurais e demais categorias afetadas.

2.3.2 JUSTIFICATIVA
A implementação de um Projeto de Negociação justifica-se pela necessidade de se conduzir o processo
de negociação de terras necessárias ao empreendimento de forma transparente, dando oportunidade ao
público-alvo de participar na discussão dos critérios adotados para a avaliação das terras e benfeitorias,
bem como das alternativas de tratamento a serem adotadas.

2.3.3 PÚBLICO-ALVO
O público-alvo do presente Projeto é constituído por:


proprietários dos estabelecimentos rurais atingidos pelo empreendimento;



categorias de não-proprietários que terão suprimidas sua fonte de renda e/ou moradia.

No quadro a seguir apresenta-se o resumo das áreas das propriedades atingidas, de acordo com o
levantamento realizado.
QUADRO 2.4
PROPRIEDADES ATINGIDAS PELO RESERVATÓRIO / APP (COM 15 M DE LARGURA) - PCH QUARTEL III
Área Declarada
Nº Cadastro
Nome do Proprietário
Nome da Propriedade
(ha)
QRTIII-01-MD
QRTIII-01-ME

Margem Direita – Gouveia
LIASA Ligas de Alumínio S/A
(*)
Margem Esquerda – Santana de Pirapama
Carlos Antônio Pinto
Fazenda Santo Antônio

(*)
1.026,0

Fontes: Limiar Engenharia. Pesquisa Socioeconômica, junho/2007.
(*) Sem informação.

Salienta-se que as benfeitorias existentes nesta área eram poucas e estavam concentradas, sobretudo,
nas partes mais altas dos estabelecimentos. Por essa razão, não foram encontradas benfeitorias que
serão afetadas pelas estruturas da PCH Quartel III.

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

2.3.4.1 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 15 m no entorno do futuro
reservatório, com vistas a determinar com precisão a área atingida em cada propriedade.

2.3.4.2 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, das edificações e demais benfeitorias, como
por exemplo capineira, canaviais, cercas, etc.;



realização de perícias para classificação do solo, das culturas, pastagens, cercas,
edificações e quaisquer outras benfeitorias existentes no estabelecimento.

Para cada propriedade será confeccionada uma pasta de cadastramento, contendo as informações
levantadas.

2.3.4.3 Elaboração de laudo de avaliação
Para cada propriedade será elaborado um laudo de avaliação, baseado no cadastramento, o qual servirá
de base para as negociações a serem realizadas entre o empreendedor e o público-alvo.
Seu objetivo é estabelecer parâmetros e critérios para mensuração de valores para a negociação da
terra nua, benfeitorias, culturas, cobertura florestal, entre outras estruturas, existentes nos imóveis
rurais atingidos.
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. Será a correlação da
capacidade de uso da terra (escala de Norton), com a situação do imóvel. Esta correlação determinará
um coeficiente, também chamado número relativo ou padrão.
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, foram as
seguintes:
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Classe II

Terras que têm limitações moderadas para o seu uso. Terras boas que podem ser
cultivadas desde que sejam aplicadas técnicas especiais de conservação do solo.
Basicamente solos sujeitos a inundações, mecanizável e pouco conservador de
nutrientes.

Classe III

São terras sujeitas a severo risco de depauperamento, principalmente no caso de
culturas anuais. Requerem medidas intensas e complexas de conservação do solo,
declividade - classe C.

Classe IV

Não adequadas para cultivos intensivos e contínuos. Caracterizado pelo declive
acentuado,

erosão

severa,

pedregosidade

e

impossibilidade

do

cultivo

mecanizado.
Classe V

Terras adaptadas em geral para pastagens e/ou reflorestamento, sem
necessidade de práticas especiais de conservação.

Classe VI

Terras adaptadas em geral para pastagens e/ou reflorestamento, com
necessidade de práticas especiais de conservação.

Classe VII

Terras adaptadas em geral para pastagens e/ou reflorestamento, com problemas
complexos de conservação.

Classe VIII Impróprias para culturas, pastagem ou reflorestamento. Exclusivo fim como
abrigo e proteção da fauna e flora silvestre. Presença de afloramentos rochosos
ou mata nativa.
O valor da terra nua (VTN), será obtido utilizando-se o valor na 2ª média (após saneamento),
multiplicado pelo valor relativo/padrão, de acordo com sua capacidade de uso, multiplicado pela área.

AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS - EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES E MELHORAMENTOS
Para avaliação das benfeitorias - sejam edificações ou instalações, seguiram-se 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 fator de depreciação.



Determinação do valor do bem avaliando.

AVALIAÇÃO DE CULTURAS
Avaliação de Culturas Perenes
Para avaliação das culturas perenes, seguiram-se os seguintes critérios:


Identificação da cultura;



Dimensionamento da área, densidade, idade da cultura, produção e produtividade;



Identificação do grau tecnológico utilizado na condução da cultura;



Composição de custo de implantação/reposição;



Orçamento para condução após plantio;



Estabelecimento do valor do produto a ser indenizado;
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Estabelecimento do valor da cultura objeto de avaliação, obtido através do somatório dos
rendimentos de 05 (cinco) safras renunciadas consecutivas, custo de reposição, custo de
manutenção e taxa de administração.

Avaliação de Culturas Temporárias e Anuais
Para avaliação das culturas temporárias e anuais, serão seguidos as seguintes etapas:


Identificação da cultura;



Dimensão da área, densidade, produtividade e produção;



Composição do custo de reposição;



Estabelecimento da produção a ser indenizada;



Estabelecimento do valor da cultura objeto de avaliação, obtido através do somatório dos
rendimentos de 02 (duas) safras renunciadas, custo direto da produção, mais taxa de
administração, para culturas anuais.



Estabelecimento do valor da cultura objeto de avaliação, obtido através do somatório dos
rendimentos de 03 (três) safras renunciadas, custo direto da produção, mais taxa de
administração, para culturas semiperenes.

Para o cálculo dos custos de produção e implantação das principais culturas verificadas nas áreas objeto
de avaliação, proceder-se-á criterioso levantamento dos dados junto a estabelecimentos que
comercializam produtos agropecuários e entidades que atuam nas áreas de crédito e assistência rural.
Verificou-se que o nível tecnológico utilizado na condução das culturas, sejam perenes ou anuais, para
todos os proprietários da área objeto de avaliação, é de regime de economia familiar (nível tecnológico
III), com alguma exceção. Não identificado manejo motomecanizado e a adoção de técnicas e inovações
inexiste. Entretanto, optou-se neste estudo por proceder a avaliação das culturas perenes e anuais como
se a condução das referidas culturas possuíssem nível tecnológico II, ou seja, nível entre regime familiar
e regime empresarial.

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



benfeitorias (edificações, instalações e melhoramentos)



culturas perenes



culturas temporárias/anuais.

2.3.4.4 Negociação entre as partes
2.3.4.4.1

PROPRIETÁRIOS RURAIS

Para os proprietários de terrenos rurais localizados na área a ser afetada pela PCH Quartel III, seja
através da inundação de terras para formação do reservatório, seja para construção da barragem e casa
de força, além daqueles afetados pela abertura ou recomposição de acessos, serão utilizados como base
de discussão as seguintes opções:


indenização (pagamento em dinheiro pela compra do terreno);



permuta de terras e benfeitorias;
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relocação da benfeitoria na área remanescente e negociação somente da área a ser
afetada;



negociação do remanescente do terreno,



arrendamento,



reassentamento rural.

INDENIZAÇÃO
Quando o proprietário optar pela venda total ou parcial do terreno, para fixar o preço deste, serão
considerados:


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, considerando-se os investimentos reais necessários para sua
reativação em padrões nunca inferiores aos originais;



indenização das culturas permanentes, considerando o valor estimado da produção
comprometida, devendo ser incorporado o período e os investimentos necessários à sua
recomposição em extensões similares às existentes. Para a definição da indenização da
produção comprometida, deve-se levantar o valor de mercado dos produtos atingidos em
período retroativo nunca inferior a cinco anos. Desta forma, poderão ser identificadas as
variações das cotações de mercado. Sugere-se que os valores da indenização sejam
equivalentes (feitas as devidas atualizações monetárias) ao valor de mercado, no período
analisado registrado por cada um dos produtos analisados;



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 da
empreendedora.

PERMUTA DE TERRAS E BENFEITORIAS
Ao optar pela permuta, deverão ser observados:


o novo terreno deverá estar em condições semelhantes ao anterior, a fim de permitir que a
família continue produzindo;



poderá ser negociado o reaproveitamento dos materiais das benfeitorias a serem
demolidas, além de seu transporte para o novo terreno;



a mudança da família e de seus bens será de responsabilidade/administração da
empreendedora;



na permuta de benfeitorias, as novas construções e instalações deverão apresentar um
padrão nunca inferior ao das atuais;
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poderá ser observada a preferência do proprietário por terreno próximo a parentes e
vizinhos, desde que semelhante ao atual.

RELOCAÇÃO DAS BENFEITORIAS DENTRO DO TERRENO
O proprietário poderá optar em permanecer no remanescente do terreno. Neste caso, deverão ser
observados:


a relocação, no interior do estabelecimento rural, das benfeitorias poderá ser feita pela
empresa, conforme negociação, ou pelo proprietário, após o devido pagamento das
mesmas;



a relocação deverá obedecer a padrões de reativação nunca inferiores aos atuais;



poderá ser negociado o reaproveitamento dos materiais das benfeitorias a serem
demolidas, conforme acordo com o proprietário;



também deverá ser avaliada tal realocação, quando constatada a viabilização da
permanência do produtor (e não proprietário(s) vinculados, caso existam) no remanescente;
se verificar o comprometimento de benfeitorias em decorrência da proximidade ou mesmo
inundação pelo reservatório, a realocação ou reconstrução das mesmas ocorrerá em locais
a serem estabelecidos pelo produtor e que assegurem a manutenção da reprodução
econômica e social. Deverão ser considerados, ainda, para definição dos novos locais os
aspectos de segurança humana, saúde/qualidade sanitária, dessedentação animal, entre
outros.

ÁREAS REMANESCENTES DOS ESTABELECIMENTOS RURAIS AFETADOS
As negociações poderão contemplar a aquisição das áreas remanescentes, considerando, caso a caso, a
viabilidade produtiva das terras para fins agropecuários. A análise desta viabilidade deverá ser realizada
por técnicos, além de ser observado, em primeira linha, um conceito de "viabilidade" para o produtor.
Neste caso, serão observados:


o tamanho da área remanescente;



a qualidade das terras;



a disponibilidade de infra-estrutura básica (estradas, água, etc.);



o tipo de exploração econômica exercida pelos produtores;



as técnicas aplicadas pelos produtores;



caso ocorra a perda de fonte de abastecimento de água (animal e humano), a empresa fica
responsável de recompor o recurso;



por fim, a opinião do proprietário sobre a forma de negociação.

A análise conjunta dos aspectos técnicos e da opinião dos proprietários/moradores da ADA é que irão
definir a viabilidade econômica das áreas remanescentes e a opção pela forma de negociação. No
entanto, deve-se deixar claro que a opinião do produtor/morador deverá ter peso maior nas
negociações, podendo a este ser facultada a participação de avaliador representante da comunidade da
ADA.
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ARRENDAMENTO
Consiste no aluguel, por tempo determinado, mediante ressarcimento monetário, das terras utilizadas
temporariamente pelo empreendimento.

REASSENTAMENTO RURAL
Em caso de escolha para reassentamento em outra área, vide a opção "Permuta de Terras e
Benfeitorias", neste Projeto.

2.3.4.4.2 PRODUTORES RURAIS NÃO PROPRIETÁRIOS
Além dos proprietários, deverão ser contemplados no processo de negociação os trabalhadores
permanentes, moradores por cessão e parceiros, que terão suprimidas as suas fontes de renda e/ou
moradia, de acordo com as seguintes diretrizes básicas:


negociação com o produtor não-proprietário concomitante ao proprietário da terra;



indenização das benfeitorias e lavouras, desde que pertencentes ao trabalhador, adotandose os mesmos critérios utilizados para os proprietários rurais, não sendo necessário o
registro jurídico de posse para comprovação do bem;



viabilização de relocação das benfeitorias, adotando-se os critérios utilizados para os
proprietários rurais, em comum acordo com o proprietário da terra e conforme acordo entre
as partes;



opção por reassentamento rural, nos moldes propostos no item permuta de terras e

benfeitorias de tal forma que seja viabilizada sua estruturação definitiva em relação à terra,
moradia e local de trabalho.


negociação de imóveis urbanos para relocação de produtores cujas fontes de produção e/ou
emprego tenham sido suprimidas em função do empreendimento, e que não tenham
interesse em permanecer no campo.

Propriedade
QRTIII-01-MD
Propriedade
QRTIII-01-ME

QUADRO 2.5
NÃO PROPRIETÁRIOS PCH QUARTEL III
Não proprietário
Condição
(*)
(*)
Não proprietário
Condição
Carlos Roberto de Souza Matias
Residente
Luiz Carlos
Não Residente

Função
(*)
Função
Funcionário (Vaqueiro)
Funcionário (Vaqueiro)

Fonte: Pesquisa Socioeconômica, Limiar Engenharia, junho/2007.
(*) Sem Informação.

2.3.5 CRITÉRIOS PARA DISCUSSÃO
Levando-se em conta as prováveis situações passíveis de ocorrer em um processo de negociação,
apresentam-se, a seguir, alguns critérios que deverão nortear a implementação do Projeto proposto,
devendo os mesmos permear as discussões com os atingidos. São eles:


as propriedades a serem recompostas devem ser aquelas em que os proprietários moram
nelas e cujas residências serão afetadas. Deve-se levar em conta, neste caso, a viabilidade
da área remanescente e a opção do proprietário em permanecer na propriedade;
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todos os proprietários de imóveis, benfeitorias, culturas, etc., localizados na área delimitada
pelo reservatório, poderão optar pela indenização em dinheiro;



as benfeitorias serão indenizadas por valores que levem em conta, também, sua utilidade
funcional. Os materiais das benfeitorias indenizadas poderão ser utilizados pelos exproprietários, desde que em prazo compatível com a utilização da área pelo
empreendimento;



a indenização monetária da cultura temporária corresponderá ao valor de mercado da
produção esperada. A quantidade e o valor dessa produção serão avaliados por profissional
especializado, contemplando propriedade por propriedade e cultura por cultura;



a indenização monetária das culturas permanentes corresponderá ao valor de mercado da
produção renunciada, levando-se em conta o período médio de vida produtiva da cultura
em questão, e o ano de entrada em produção da cultura a ser recomposta na nova área.
Deve-se também incluir na composição do preço os custos dispendidos na formação e
manutenção dos investimentos necessários à sua recomposição em extensão similar à
atual;



cobertura, pelo empreendedor, das despesas referentes a busca, atualização e emissão de
documentos para fins de registros cartoriais, necessários para finalização das negociações;



incorporação na avaliação dos bens afetados: terra, benfeitoria e lavouras; o conceito e a
avaliação do produtor ou de seu preposto;



viabilização de novas alternativas para recomposição das fontes de abastecimento de água
onde houver comprometimento das fontes originais.

Para os não proprietários os seguintes critérios deverão ser levados em conta:


recomposição da moradia para continuar no estabelecimento;



indenização em dinheiro pelas benfeitorias que atualmente possuem reconhecimento do
proprietário;



reassentamento em terreno (rural ou urbano) com moradia em local que permita acesso a
oportunidades de trabalho;

Ressalte-se que todas as decisões sobre critérios de indenização, escolha de áreas e prazos gerais serão
tomadas em conjunto com os interessados, cabendo aos mesmos a sugestão de outros critérios que
melhor atendam às suas expectativas.

2.3.6 CRONOGRAMA
O presente Projeto deverá ser implementado durante a fase de Instalação.
As informações mais atualizadas das propriedades, incluindo o uso do solo, aptidão agrícola, exploração
e averbação de reserva legal em cartório, serão produzidas a partir do início deste projeto durante a
fase de mobilização do empreendimento.
Sua finalização deverá se dar antes do enchimento do reservatório, quando deverá ser elaborado o
relatório final do projeto.
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2.3.7 RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de implementação deste Projeto é do empreendedor.
O processo de negociação, do lado do empreendedor, será conduzido por profissional contratado para
este fim, o qual manterá diálogo constante com os proprietários da ADA, por meio de realização de
visitas periódicas, no intuito de aferir as expectativas desse público.

2.3.8 DESENHO DE REFERÊNCIA
PCH Quartel III
Propriedades Cadastradas
QRTIII-PRO-001

2.4

PROJETO DE APROVEITAMENTO DA MÃO DE OBRA LOCAL

2.4.1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
Espera-se que a implantação de empreendimentos de geração de energia em uma dada região possa
trazer em seu bojo uma gama de efeitos positivos para as localidades de sua área de influência, cabendo
destacar, entre outras, a melhoria de acessos, maior qualidade no oferecimento de energia e, sobretudo,
a geração de empregos na região.
As obras de implantação de empreendimentos hidrelétricos demandam, em função de seu porte, a
mobilização de um contingente importante de trabalhadores. Esta demanda por mão-de-obra, por um
período determinado, gera o aquecimento temporário do mercado de trabalho nas Áreas de Influência e
Diretamente Afetada pelo empreendimento.

O cronograma de construção da PCH Quartel III prevê um prazo em torno de 16 meses de obras, desde o
início da mobilização do empreiteiro das obras civis, até a entrada em operação da primeira turbina,
envolvendo cerca de 300 trabalhadores no pico da fase construtiva.
A adoção deste Projeto visa envolver nas obras de construção da PCH parte da mão-de-obra a ser
recrutada nos municípios da AI (Gouveia e Santana de Pirapama) e ADA, de forma a internalizar os
efeitos positivos da geração de empregos, bem como evitar algumas interferências negativas, sobretudo
com relação aos choques sócio-culturais entre a população de fora e a local.
Tal ação permitirá o aproveitamento racional da mão-de-obra regional, além de evitar que ocorra
pressão sobre as sedes municipais da AI. Evitará também a deterioração dos serviços ofertados a sua
população em decorrência do afluxo de pessoas, bem como representará economia de escala para o
empreendedor, no que tange à implantação de infraestrutura de apoio aos trabalhadores.
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Justifica-se pelo fato de que grande parte dos trabalhadores a serem contratados é de pessoal não
especializado, favorecendo o recrutamento na própria região.
Observa-se que, quanto mais desenvolvidos os setores de serviços e de construção civil na região de
inserção do empreendimento, maiores são as possibilidades de se efetivar a contratação de pessoal
local.
Após a conclusão das obras, os postos de trabalho temporários criados serão extintos. É certo que não é
possível que os efeitos da desmobilização sejam inteiramente evitados, mesmo com uma desmobilização
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 para que
esse processo ocorra da forma menos impactante possível.

2.4.2 OBJETIVOS
O objetivo deste Projeto é de estabelecer diretrizes para se proceder à mobilização e desmobilização da
mão-de-obra, envolvida durante a implantação da PCH Quartel III, com vistas a potencializar, ao máximo,
os efeitos positivos da geração de emprego para os municípios da AI, assim como minimizar os efeitos
negativos da desmobilização, quando da conclusão das obras civis.
Assim, este Projeto visa:


estabelecer vínculo entre o empreendedor e as comunidades locais, 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;



apoiar a promoção do desenvolvimento social e econômico da ADA e AI, no que diz respeito à
qualificação profissional;



promover a integração e a inserção do empreendimento na dinâmica socioeconômica
municipal.

Buscar a contratação prioritária de trabalhadores dos municípios afetados pelo empreendimento,
principalmente nos cargos que não demandam capacitação técnica qualificada e especializada.

2.4.3 OPERACIONALIZAÇÃO
Para a implantação do empreendimento está prevista a contratação de aproximadamente 300
trabalhadores no pico das obras. A maioria dos empregos refere-se às funções de baixa especialização,
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representadas, sobretudo, por ajudantes, pedreiros, carpinteiros, motoristas, operadores de máquinas,
além de pessoal administrativo.
A política de contratação admitida pelo empreendedor prevê que parte do contingente total será
recrutada na própria região.
As diretrizes básicas que irão nortear a implementação deste Projeto estão calcadas no princípio de que,
para cumprir o propósito de potencializar os efeitos positivos da geração de emprego, com o máximo de
absorção de mão-de-obra local, é essencial promover um trabalho de parceria com as Prefeituras dos
municípios da AI e lideranças locais.
De fato, 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 em uma relação de
mutualidade, em que ambas as partes assumem responsabilidades.
Nesse sentido, observa-se, de modo geral, uma grande expectativa por parte da comunidade e do poder
público municipal, no que diz respeito ao desenvolvimento de ações, visando concretizar o recrutamento
do maior número possível de trabalhadores dos municípios.
O presente Projeto será operacionalizado nas seguintes etapas:


Divulgação de vagas: o empreendedor deverá divulgar, através dos meios de comunicação local,
a existência das vagas, por especialidades.



Cadastramento da mão-de-obra: o empreendedor deverá cadastrar os trabalhadores
interessados em trabalhar nas obras da PCH Quartel III, nos municípios da AI. Tal ação poderá
ser feita, por exemplo, através do Posto de Assistência Social – previsto no PAS. Nos registros
deverão constar informações gerais para identificação do candidato, entre as quais destaca-se
o local de moradia. Observa-se que as funções com maior possibilidade de contratação local são
servente, carpinteiro, motoristas de caminhão e funções administrativas. Ao mesmo tempo,
essas funções totalizam o maior número de vagas na construção.



Formalização do processo de recrutamento e seleção: à época de formalização do processo de
recrutamento e seleção, deverá ser adotado, entre os critérios para a escolha do candidato, o
fato de "ser residente na área de inserção do empreendimento", fato que favorecerá a seleção
e posterior contratação do candidato.



Treinamento da mão-de-obra: se necessário, o empreendedor poderá realizar cursos rápidos de
treinamento para algumas categorias de contratados. O treinamento ocorrerá em até uma
semana no local da obra, com turmas entre 15 e 20 alunos. A carga horária poderá variar de
acordo com a necessidade da turma e da função.



Desmobilização de 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". A diretriz
básica que deverá nortear o processo de desmobilização é que este não estará desvinculado do
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próprio processo de mobilização. Neste contexto, na contratação essa questão deve ser
abordada, salientando-se o caráter temporário do emprego aos trabalhadores. Ressalta-se que
caberá ao empreendedor divulgar às Prefeituras Municipais envolvidas, com a antecedência
necessária, o cronograma real de alocação da mão-de-obra e, conseqüentemente, também o
cronograma de desmobilização programado.

2.4.4 PÚBLICO ALVO
O público alvo referencial deste Projeto é representado pelos seguintes seguimentos:


comunidade da ADA: população com vínculo de moradia na ADA;



comunidades da AI: população de Gouveia e Santana de Pirapama.

2.4.5 RESPONSABILIDADE
O presente Projeto é de inteira responsabilidade do empreendedor, devendo ser exigida a sua
implementação por parte da(s) empreiteira(s) contratada(s) para a execução das obras. As ações de
divulgação de vagas e cadastramento previstas poderão ser executadas também com apoio das
prefeituras locais e Posto Assistência Social.

2.4.6 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Para a execução deste Projeto serão utilizados os profissionais de recursos humanos do empreendedor
e das empreiteiras contratadas.

2.4.7 CRONOGRAMA
O Projeto deverá ter início 30 dias antes do início da construção propriamente dita, durante a fase de
mobilização, estendendo-se por todo o período das obras, durante as quais haverá períodos de
contratação e de dispensa de funcionários. Serão enviados relatórios semestrais sobre o processo de
contratação e dispensa de trabalhadores durante toda a implantação do empreendimento.

2.5

PROJETO DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA

O Projeto de prospecção arqueológica foi apresentado no atendimento da condicionante #14,
apresentado em documento específico formalizado juntamente com o presente, denominado
“Atendimento das Condicionantes de LP da PCH Quartel III - Março/2010”.
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3

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA
TERRESTRE

A Instrução Normativa Nº 146 do IBAMA de 10 de janeiro de 2007, foi criada para estabelecer critérios e
padronizar os procedimentos relativos à fauna no âmbito do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades que causam impactos sobre a fauna silvestre.
Dessa forma, uma vez que o estado de Minas Gerais não possui normas específicas que regulamentem o
tema, utilizou-se na elaboração dos projetos de monitoramento da fauna silvestre, as diretrizes
apresentadas pela referida norma federal, em especial no que diz respeito o Art. 8º, que trata
especificamente dos Programas de Monitoramento de Fauna.

3.1

PROJETO DE MONITORAMENTO DE LONTRA LONGICAUDIS

3.1.1

INTRODUÇÃO /JUSTIFICATIVAS

A lontra (Lontra longicaudis) é um carnívoro de hábitos semi-aquáticos, de ampla distribuição
geográfica, ocorrendo da América Central até o norte da Argentina. No Brasil, em função de apresentar
adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais para vida em habitats aquáticos, não ocorre
nas porções mais áridas da região nordeste, onde a disponibilidade de ambientes aquáticos é pequena
(Fonseca et al., 1994).
Esta espécie possui corpo alongado (89 a 130 cm, com peso entre 5 a 15 kg) sendo o macho maior que a
fêmea, pêlos curtos e densos, coloração marrom escura e mais clara na garganta. Os membros
locomotores apresentam membranas interdigitais e a cauda é achatada na extremidade conferindo à
lontra uma ampla adaptabilidade a vida semi-aquática. De hábitos noturnos e diurnos, pode viver
solitária ou em pares (Emmons & Feer, 1997).
A lontra apresenta ampla plasticidade na ocupação espacial, podendo ser encontrada em rios, riachos,
lagos e lagoas, preferencialmente em margens com vegetação ciliar, além de viver em ambientes
costeiros com algum grau de salinidade, como estuários e manguezais (Eisenberg & Redford, 1999). Sua
ocorrência também está relacionada à presença de substratos duros, que formam costões rochosos, que
servem para abrigo (Pardini, 1996), servindo portanto, como espécie bioindicadora da existência e grau
de conservação destes microambientes.
Dentro da família Mustelidae, a qual pertence, é classificada como piscívora, alimentando-se de
vertebrados aquáticos, e também, invertebrados aquáticos. Seu hábito alimentar pode variar de acordo
com o ambiente em que vive (Pardini, 1998; Quadros, 1998). Estudos mais recentes têm demonstrando
uma boa variação na dieta, não só influenciada pela sazonalidade, mas principalmente pela abundância
de recursos disponíveis, porém, o grupo dos peixes, especialmente os loricarídeos, caracídeos e
ciclídeos, é aparentemente o mais importante para a espécie (Carneiro et al., 2003; Salvi et al., 2003;
Kasper et al., 2004). Neste sentido a lontra pode possuir hábitos generalistas, apesar dos peixes
constituírem o item principal em sua dieta.
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Devido a redução crescente de seu habitat e comercialização de sua pele, a lontra é considerada uma
espécie ameaçada de extinção (Paraná, 1995). Existem poucas informações a respeito de sua biologia e
conservação, dificultando a elaboração de medidas que visem o seu manejo e conservação.
De acordo com a IUCN (2007), a lontra está incluída na categoria Data Deficient, demonstrando a
necessidade de mais estudos sobre a espécie para definição adequada de seu status de conservação. No
Brasil, a lontra está na categoria Quase Ameaçada, mas encontra-se sob status Vulnerável na lista das
espécies ameaçadas do Estado de Minas Gerais (Machado et al., 2005; Biodiversitas, 2007).
Apesar de apresentar relativa plasticidade com relação à ocupação ambiental, podendo ser encontrada
tanto em ambientes lóticos como lênticos, a taxocenose de lontras presente na área de inserção das
PCH’s Quartel I, II e III poderá sofrer alterações em função da implantação dos empreendimentos bem
como da alteração das características ambientais de trechos do rio Paraúna (reservatórios), justificando
a proposição do presente projeto.

3.1.2 OBJETIVOS
O projeto de monitoramento de lontra visa detectar o grau de dependência da espécie aos ambientes
disponíveis no trecho do rio Paraúna diretamente afetado pelo Complexo Quartel. A determinação desta
dependência deve ser feita por meio do registro de alguns dados, tais como:


Determinação da distribuição espacial de lontras na área diretamente afetada e de entorno
direto do Complexo Quartel;



Determinação da abundância relativa da taxocenose de lontras;



Determinação dos habitats preferenciais pela espécie na área de estudo;



Determinação da distribuição da espécie e disponibilidade de habitats no entorno direto do
empreendimento, livre de interferências dos empreendimentos do Complexo Quartel;



Avaliação da composição da dieta das lontras por meio da análise de fezes;



Gerar dados autoecológicos sobre a espécie, contribuindo para o preenchimento de lacunas
no conhecimento sobre os seus aspectos ecológicos;



Elaboração de medidas de conservação caso pertinentes.

3.1.3 METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1.3.1

Definição dos trechos amostrais

Os trechos foram definidos de acordo com as diferentes alterações a serem observadas no rio Paraúna
quando da implantação e operação dos empreendimentos, tais como redução de vazão (TVR) e aumento
do nível da água (reservatório). Selecionou-se ainda, trechos a montante do Complexo Quartel para
servir como grupo controle bem como verificar se estes locais apresentam habitats disponíveis para
receber indivíduos de lontras possivelmente dispersados dos demais trechos diretamente afetados.
Dessa forma os trechos foram assim estabelecidos:
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Trecho I: TVR da PCH Quartel III



Trecho II: Reservatório da PCH Quartel III



Trecho III: TVR da PCH Quartel II



Trecho IV: Reservatório da PCH Quartel II



Trecho V: TVR da PCH Quartel I



Trecho VI: Reservatório da PCH Quartel I



Trecho VII: A montante do remanso da PCH Quartel I (controle)

O terreno no qual o Complexo Quartel encontra-se inserido é bastante acidentado, em especial os
trechos de vazão reduzida dos empreendimentos. Dessa forma, os trechos amostrais poderão ser
reavaliados e redefinidos de acordo com as condições de acesso observadas em campo.

3.1.3.2 Coleta e Análise de Dados
O registro da distribuição da lontra ao longo do rio Paraúna deverá ser feito por busca ativa de indícios
de ocorrência, como pegadas e fezes, ao longo das margens e leito rochoso do rio Paraúna. O rio
Paraúna proporciona em toda a sua extensão o registro de pegadas, pois apresenta “armadilhas”
naturais para tal, compostas pelos bancos de areia ao longo de boa parte do seu curso. “Latrinas” e
“abrigos” deverão ser fotografados e georreferenciados por meio de um GPS e suas características e
localização em relação aos empreendimentos anotadas.
No presente projeto, “latrinas” são definidas pelos sítios de defecação localizados em área descoberta,
ou seja, que não caracterize um “abrigo”. Os “abrigos” são aqui definidos como locais cobertos que
ofereçam proteção às lontras e que apresentam algum indício de utilização por estes animais (pegadas,
fezes, pêlos ou marcas odoríferas).
As fezes deverão ser coletadas para análise da dieta alimentar. Em laboratório, as fezes deverão ser
lavadas em água corrente sobre uma peneira de malha fina, visando a obtenção residual do material
rígido apenas. A triagem será feita com auxílio de lupa, separando-se os componentes que dão subsídios
para a caracterização do organismo, mesmo que parcial, como escamas, dentes, carapaças, pêlos, penas,
ossos, etc. O material poderá ser conservado, após lavagem, em álcool 70%.4
A freqüência de ocorrência de cada táxon nas fezes poderá ser calculada pela divisão do total de vezes
em que o item esteve presente nas amostras pelo número total de amostras.

Fo = n/N onde,
Fo: Freqüência de ocorrência;
n: Número de vezes que o item apareceu;
N: Número total de amostras.

4

O Programa de Conservação da Ictiofauna poderá fornecer dados que auxiliem na identificação dos vestígios de

peixes possivelmente presentes nas fezes.
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As amostras obtidas em cada trecho selecionado para estudo poderão ser comparadas pelo teste de

Mann-Whitney, visando determinar diferenças significativas na composição da dieta entre diferentes
trechos do rio Paraúna.
Poderá ser calculada a porcentagem de ocorrência dos itens, dividindo-se os totais de cada item pelo
número total de itens:

Po = n/N

onde,

Po: porcentagem de ocorrência;
n: Número total de cada item;
N: Número total de itens.

A freqüência de utilização dos “abrigos” poderá ser calculada em função da freqüência de registro de
um dos indícios de utilização (fezes, pegadas, marcas odoríferas, etc). Poder-se-á criar índices de
freqüência para abrigos de uso raro, uso pouco freqüente, uso freqüente e uso intenso em função do
número de indícios de ocorrência obtido em cada um. A escala deverá ser definida em função dos dados
obtidos.

3.1.4 EQUIPE TÉCNICA
O projeto deverá ser executado sob responsabilidade técnica de um biólogo, com experiência no
monitoramento de mamíferos, em especial de lontras.

3.1.5 CRONOGRAMA FÍSICO
O monitoramento de lontras deverá ser realizado em duas fases. Na Primeira Fase (a ser executada
antes do enchimento do reservatório), serão realizadas 4 campanhas de campo (8 dias cada),
contemplando os períodos chuvoso e de estiagem anuais. A Segunda Fase terá seu início logo após o
enchimento dos reservatórios por meio da realização de 4 campanhas semestrais, ou seja, 2 campanhas
anuais durante a estação seca e chuvosa.

3.1.6 ACOMPANHAMENTO E PRODUTOS
Após a conclusão de cada campanha de campo, deverão ser elaborados relatórios parciais,
apresentando os procedimentos metodológicos utilizados, bem como os resultados obtidos. Ao final da
4ª e 8ª campanhas de campo, relatórios finais e conclusivos deverão ser elaborados, apresentando as
considerações finais e resultados compilados referentes ao término de cada etapa do monitoramento. O
relatório ao final da 8ª campanha deverá apresentar análises comparativas entre etapas, visando
detectar alterações na estrutura da taxocenose de lontras na área de inserção dos empreendimentos e
caso pertinente, propor medidas de conservação para o grupo.
As informações apresentadas deverão estar de acordo com o que determina a IN Nº 146 do IBAMA, em
seu Capítulo III, Art. 23, §1º, que estabelece as diretrizes mínimas pra elaboração de relatórios.
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3.1.7 GESTÕES INSTITUCIONAIS
O presente projeto não prevê a captura de indivíduos ou de material genético. Dessa forma, não será
necessária a obtenção de licença para captura, transporte e destinação de fauna silvestre, de acordo
com IN Nº 146 do IBAMA.

3.1.8 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O responsável pela implantação deste projeto é o empreendedor. Deverá ser realizado sob a
responsabilidade técnica de um biólogo.

3.2

PROJETO DE MONITORAMENTO DA AVIFAUNA

3.2.1 INTRODUÇÃO /JUSTIFICATIVAS
Estudos sobre a diversidade de aves no Espinhaço, em especial nas suas porções distais (ex. Serra do
Caraça – ver Vasconcelos & Melo-Júnior (2001), Serra do Cipó – ver Rodrigues et al. (2005) e Chapada
Diamantina – ver Parrini et al (1999)) são relativamente comuns. Ao contrário, as regiões mediais do
Complexo do Espinhaço são pobremente estudadas, talvez pela dificuldade de acesso em função do
relevo desfavorável ao fluxo humano (Vasconcelos & D’Angelo Neto, 2007).
A Cadeia do Espinhaço apresenta elevados índices de endemismos de espécies da flora e fauna. Os
inúmeros acidentes geográficos que compõem o Complexo do Espinhaço dificultam o fluxo de espécies
da fauna e flora, determinando isolamentos geográficos das espécies ali presentes que, ao longo do
processo evolutivo sofreram processos de especiação. Com relação à avifauna é difícil pensar em
endemismos restritos, uma vez que os componentes do grupo apresentam elevada capacidade de
dispersão. Porém, não apenas esse aspecto contribui para a ocorrência de espécies endêmicas. Talvez
as exigências autoecológicas de determinadas espécies, constituam fatores mais significativos nesta
determinação, como exigências ambientais de ocupação espacial, presença de itens alimentares
específicos, competições inter e intraespecíficas, corroborando com as discussões feitas por
Vasconcelos & D’Angelo Neto (2007).
São muitas as interações ecológicas entre aves e plantas, conforme expõe o trabalho de Mendonça &
Anjos (2003). Espécies frugívoras e nectarívoras apresentam dependência direta dos frutos e flores e as
insetívoras, dos insetos que as plantas atraem. Nesse contexto é fácil imaginar que a presença
comprovada de inúmeras espécies florísticas endêmicas dos campos rupestres do Espinhaço, determine
igual especificidade nas interações ecológicas entre animais e plantas.
Durante a elaboração dos EIAs das PCH’s Quartel I, II e III foi registrado o rabo-mole-da-serra
(Embernagra longicauda), espécie endêmica da Serra do Espinhaço. Estudos realizados em áreas
adjacentes e relativamente próximas à área de inserção do Complexo Quartel (ver Rodrigues et al. 2005;
Cordeiro et al. 1998), apontam o registro de várias outras espécies endêmicas, de interesse ecológico e
com potencial ocorrência na área dos empreendimentos, como o beija-flor-de-gravata-verde (Augastes

scutatus), endêmico das porções meridionais e sul do Espinhaço; o lenheiro-da-serra-do-cipó (Asthenes
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luizae), endêmico dos campos rupestres de maior altitude, incluindo regiões do município de Gouveia –
MG (Vasconcelos et al. 2008), o papa-moscas-de-costas-cinzentas (Polystictus Superciliaris), dos topos
de morros do sudeste do Brasil e o mineirinho (Chatitospiza eucosma), endêmico do Cerrado e
classificado como “quase ameaçado” de extinção.
A formação “Espinhaço Central de Minas Gerais”, região de inserção dos empreendimentos, foi
considerada pela Fundação Biodiversitas e reconhecida pelo Comitê de Política Ambiental de Minas
Gerais – COPAM, como de categoria “especial” para a conservação das aves, sendo este fator levado em
consideração nas tomadas de decisão e planejamentos estratégicos de desenvolvimento da região.
Tendo em vista a importância e a necessidade de novos estudos na região, visando o preenchimento de
parte da lacuna do conhecimento da avifauna nas porções meridionais da Cadeia do Espinhaço,
corroborando com as conclusões propostas por Cordeiro et al. (1998), bem como as possíveis
interferências que a implantação dos empreendimentos poderão causar no meio natural, propõe-se aqui
o monitoramento da avifauna, visando a obtenção de dados consistentes sobre a composição de
espécies de aves subsidiando a proposição e formulação de estratégias de conservação para o grupo.

3.2.2 OBJETIVOS
Este programa tem como principal objetivo formular uma base de dados consistentes, que permitam
avaliar, de forma integrada, a taxocenose da avifauna local, antes e após a implantação dos
empreendimentos. O levantamento de espécies a cada fase permitirá uma posterior comparação entre
os resultados obtidos, bem como o aumento do esforço-amostral e a obtenção de novos dados em uma
micro-região,pouco conhecida pela ciência, do Complexo do Espinhaço.

3.2.3 METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A amostragem da avifauna deverá ser feita utilizando a técnica da identificação visual e/ou auditiva das
espécies, seguindo a metodologia de transectos por varredura, com auxílio de um binóculo (Ralph et al,
1996). Em certos momentos foi utilizada a técnica da observação “ad libitum” (Martin & Bateson 1986), a
fim de observar comportamentos específicos, como atividades nos ninhos, predação, forrageamento,
comportamento reprodutivo, entre outros que necessitam atenção especial do observador.
Os transectos devem ser planejados de forma a abranger o maior número possível de ambientes, tendo
em vista a diversidade de habitats existentes no local, como matas ciliares, ambientes paludosos,
paredões escarpados, áreas campestres, rupícolas, etc . Para facilitar a visualização e identificação de
exemplares do grupo, poderá ser utilizada a técnica de playback, que consiste na reprodução do canto
de determinada espécie a fim de provocar a sua aproximação, permitindo sua confirmação taxonômica
(especialmente eficiente em espécies territorialistas).
Quando da observação de um exemplar, dados descritivos deverão ser registrados, tais como local
(ambiente aberto, mata, no chão, bosque, sub-bosque, etc) e comportamento (repouso, em vôo,
forrageando, vocalizando, etc). A lista de espécies deve ser elaborada diariamente, apresentando dados
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quali-quantitativos, de forma a permitir a elaboração da “curva do coletor”, que ilustra o acúmulo de
espécies ao longo do aumento do esforço amostral. Sugere-se, para a nomenclatura das espécies, os
termos propostos pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicas – CBRO.
Cada espécie registrada deverá ser enquadrada em uma categoria de abundância, baseada na
freqüência na qual foi registrada ao longo das campanhas. Sugere-se a adoção da seguinte
categorização, utilizada por Rodrigues et al. (2005), à saber: Abundantes: 75 a 100%; Comuns: 50 a
74%; Escassas: 25 a 49%; Raras: 6 a 24% e Ocasionais: menos que 6%. Este tipo de análise deve feita
para cada tipo de habitat amostrado, visando determinar comparativamente os habitats mais
importantes para avifauna local.
Tendo em vista as características da região, deverá ser feita de forma concomitante ao monitoramento,
uma investigação mais detalhada sobre a utilização dos paredões rochosos por espécies de andorinhões.
Para tal, uma campanha de campo do monitoramento deverá ser realizada no mês de setembro, época
quando é possível verificar exemplares de andorinhões nidificando (observações feitas em outras
localidades). No caso de registro de andorinhões associado à algum trecho do rio Paraúna diretamente
afetado pelos empreendimentos, será elaborado e executado um projeto específico de monitoramento
desta(s) espécie(s). Ressalta-se que durante a elaboração do EIA, o andorinhão-de-coleira
(Streptoprocne zonaris) foi registrado, porém, indícios de utilização dos habitats disponíveis na área
diretamente afetada pelos empreendimentos não foram obtidos, talvez pela época dos estudos ser
desfavorável a este tipo de constatação.

3.2.4 EQUIPE TÉCNICA
O projeto de monitoramento da ornitofauna deverá ser executado sob a responsabilidade técnica de um
biólogo com experiência em monitoramentos da avifauna.

3.2.5 CRONOGRAMA FÍSICO
Este Projeto deverá ser executado durante a Fase de Construção (em período prévio ao enchimento do
reservatório e na Fase de Operação, da seguinte forma: 4 viagens de campo, sendo 2 na estação
chuvosa e 2 na época seca na Fase de Construção (sendo uma no mês de setembro, para verificação de
atividade reprodutiva de andorinhões na ADA) e 4 viagens de campo ao longo de 2 anos, na Fase de
Operação, contemplando a sazonalidade anual.

3.2.6 ACOMPANHAMENTO E PRODUTOS
Após a conclusão de cada campanha de campo, deverão ser elaborados relatórios parciais,
apresentando os procedimentos metodológicos utilizados, bem como os resultados obtidos. Ao final da
4ª e 8ª campanhas de campo, relatórios finais e conclusivos deverão ser elaborados, apresentando as
considerações finais e resultados compilados referentes ao término de cada etapa do monitoramento. O
relatório ao final da 8ª campanha deverá apresentar análises comparativas entre etapas, visando
detectar alterações na estrutura da taxocenose de aves na área de inserção dos empreendimentos e
caso pertinente, propor medidas de conservação para o grupo.
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As informações apresentadas deverão estar de acordo com o que determina a IN Nº 146 do IBAMA, em
seu Capítulo III, Art. 23, §1º, que estabelece as diretrizes mínimas pra elaboração de relatórios.

3.2.7 GESTÕES INSTITUCIONAIS
O projeto de monitoramento da ornitofauna é baseado apenas em observações em campo. Dessa forma
não será necessária a obtenção de licença para coleta, transporte e destinação de fauna silvestre junto
ao IBAMA, nos moldes previstos pela IN Nº 146.
Caso o responsável técnico julgue pertinente o uso de redes de neblina para capturas de indivíduos,
deverá ser solicitada licença junto ao IBAMA, bem como autorização para anilhamento junto ao
CEMAVE/IBAMA.

3.2.8 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
Este projeto deverá ser implantado pelo empreendedor.

3.3

PROJETO DE MONITORAMENTO DA HERPETOFAUNA

3.3.1 INTRODUÇÃO /JUSTIFICATIVAS
A Serra do Espinhaço, na área de inserção dos empreendimentos, é considerada uma área de tensão
ecológica entre dois biomas brasileiros, ou seja, uma área de transição entre o Cerrado e a Mata
Atlântica. Dessa forma, é possível o registro de elementos de Mata Atlântica em áreas de Cerrado e viceversa, oriundas dos processos naturais de retração e expansão dos limites de ambos biomas.
Os campos rupestres, fitofisionomia marcante em todo o Complexo do Espinhaço, ocorrem em locais
com altitudes superiores a 800 - 900 m, e como o próprio nome indica, a paisagem é composta
predominantemente por afloramentos rochosos, solos rasos e pobres (Heyer, 1999). As características
edáficas específicas dos campos rupestres associadas ao isolamento geográfico imposto pelas cadeias
montanhosas, são determinantes para a ocorrência de uma biota altamente especializada e adaptada,
resultando em um elevado índice de endemismos.
O complexo montanhoso do Espinhaço funciona como um divisor de águas entre as bacias do rio São
Francisco e do rio Doce, sendo esta última, fortemente influenciada pelo bioma da Mata Atlântica. Essa
significativa interação dos campos rupestres do Espinhaço com os biomas adjacentes é um dos fatores
determinantes da grande diversidade biológica do local, determinando ainda diferentes graus de
endemismos de espécies.
Significativa parte do conhecimento da composição de espécies herpetofaunísticas dos campos
rupestres em Minas Gerais é advinda dos trabalhos realizados a partir da década de 70 na Serra do Cipó
por Werner C. A. Bokermann e Ivan Sazima, que publicaram a descrição de diversas espécies de anuros
(Heyer, 1999). De acordo com Heyer (1999), a anurofauna dos campos rupestres é composta
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significativamente por elementos derivados de ancestrais típicos da Mata Atlântica, padrão que se difere
do observado para as espécies vegetais e de lagartos.
Espécies dos gêneros Hylodes, Phasmahyla e Thoropa, por exemplo, que apresentam ocorrência em
campos rupestres, são típicas de Mata Atlântica e estão presentes nos campos rupestres mesmo na
encosta ocidental da Serra do Espinhaço, que sofre influência mais marcante do Cerrado (bacia do São
Francisco). Outro aspecto que corrobora a ligação entre espécies de anuros de campos rupestres e a
Mata Atlântica é a grande interação que estas apresentam com os ambientes lóticos (em especial
riachos com vegetação ciliar bem preservada). Espécies de anuros de Cerrado apresentam fraca relação
com este tipo de ambiente.
Grande parte das espécies botânicas e de lagartos encontrada nos campos rupestres é endêmica ou pelo
menos apresenta nesta fitofiosionomia, sua principal área de distribuição. Algumas exceções podem ser
observadas, como é o caso dos lagartos Polychrus acutirostris e Tropidurus hispidus, que apresentam
ocorrência em áreas de campos rupestres, porém, seus registros são mais intensos em áreas adjacentes
a este tipo de formação fitofisionomica (Heyer, 1999).
É relevante ainda ressaltar que o endemismo de anuros em campos rupestres ocorre em nível de
espécies, o que indica que a variação ou diferenciação dessas em relação aos seus ancestrais da Mata
Atlântica ocorreu recentemente na escala cronológica evolutiva. Porém, Heyer (1999) descreveu um
novo gênero (Rupirana) coletado em campo rupestre no estado da Bahia, sendo conhecido apenas, até o
momento, para a localidade-tipo, representando até então, o maior nível de derivação das espécies de
campos rupestres de seus ancestrais da Mata Atlântica.

FIGURA 3.1 LOCALIZAÇÃO DO COMPLEXO QUARTEL (CÍRCULO PONTILHADO VERMELHO): NOTA-SE QUE A ÁREA DOS
EMPREENDIMENTOS ENCONTRA-SE NA PORÇÃO OESTE DA CADEIA DO ESPINHAÇO, NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO. A IMAGEM
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DE SATÉLITE REVELA QUE A ENCOSTA ORIENTAL DA CADEIA DO ESPINHAÇO (LESTE) APRESENTA COMPOSIÇÃO FLORESTAL MAIS
SIGNIFICATIVA (VERDE ESCURO - INFLUÊNCIA DA MATA ATLÂNTICA) AO CONTRÁRIO DA ENCOSTA OPOSTA (INFLUÊNCIA
MARCANTE DO CERRADO).

Visando verificar a influência dos Biomas adjacentes na composição de espécies de anuros em ambas
encostas da Serra do Espinhaço, Leite et al. (2003) realizaram um levantamento de espécies de anuros
do Parque Natural Municipal Ribeirão do Campo (PNMRC), localizado no município de Conceição do Mato
Dentro-MG. Os resultados obtidos foram comparados com aqueles coletados desde a década de 70 no
Parque Nacional da Serra do Cipó (PNSC), localizado na encosta oposta.
A diversidade de espécies de anuros na encosta oeste (PNSC) e leste (PNMRC) foi de 40 e 36 espécies
respectivamente. Vinte e uma espécies foram comuns entre ambas encostas e a diferença na
composição se deve principalmente a maior influência dos ambientes florestais na encosta leste. Grande
parte das espécies registrada apenas na encosta oeste é típica de áreas abertas enquanto na encosta
oposta, submetida à maior influência de Mata Atlântica, as espécies registradas utilizam
“exclusivamente” ambientes florestais para reprodução.
Baseado nas informações anteriormente apresentadas, nota-se que o conjunto dos diversos acidentes
geológicos que compõe o Complexo do Espinhaço pode determinar níveis de endemismos de espécies da
herpetofauna muito pontuais, restritos a encostas e até mesmo a determinados agrupamentos
montanhosos.
Análises sobre comunidades de anfíbios nos trópicos, em geral, são lamentavelmente incipientes, sendo
o baixo número de estudos incompatível com a alta diversidade desses organismos encontrada na
região (Duellman & Trueb, 1985). Estes estudos tornam-se ainda mais raros em áreas de difícil acesso
em função da topografia acidentada, como é o caso dos Campos Rupestres da Cadeia do Espinhaço.
Estes estudos são importantes não só pela grande diversidade encontrada nos trópicos, mas também,
pela intensa descaracterização que a região vem sofrendo (Heyer et al., 1988; Myers et al., 2000). No
caso específico, as áreas da Cadeia do Espinhaço, incluindo os Campos Rupestres, vêm sofrendo forte
pressão antrópica em função principalmente, das atividades de mineração (em especial exploração de
quartzo industrial).
Por estarem quase sempre associados ao meio aquático, os anfíbios apresentam forte sensibilidade a
alterações na qualidade da água (Gascon, 1991; Duellman & Trueb, 1994; Joly & Morand, 1994; Hecnar &
M’Closkey, 1996). Grande parte das espécies também se relaciona fortemente com a vegetação próxima
aos corpos d’água, sendo extremamente suscetível a quaisquer alterações que a estrutura deste tipo de
vegetação venha sofrer e que podem representar a destruição de microambientes específicos (Parris,
2004; Renken et al., 2004).
As atividades humanas, na maioria das vezes, geram uma série de modificações no ambiente que
resultam na eliminação parcial ou completa de microambientes específicos, afetando a diversidade e
distribuição de espécies (Caughley & Gunn, 1996; Krishnamurthy, 2003). Vários estudos indicam que
populações de anfíbios vêm declinando e até mesmo sendo extintas, devido a essa intensa modificação
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de habitats (e.g. Wyman, 1990; Pechmann et al., 1991; Blaustein et al., 1994; Heyer et al., 1988; Lips, 1998;
Hanken, 1999; Houlahan et al., 2000; Semlitsch, 2000).
A biodiversidade de anfíbios e répteis no Cerrado é estimada em 150 e 120 espécies respectivamente,
sendo altos os índices de endemismos observados; 30 e 20% na mesma ordem (Myers et al., 2000).
Sabe-se, porém, que estes números estão subestimados, uma vez que existem muitos exemplares sem
identificação e/ou à espera de uma descrição específica.
O conhecimento da composição de espécies de anuros do Espinhaço, mesmo que crescente, ainda pode
ser considerado pequeno, tendo em vista principalmente a ausência de estudos em várias localidades
bem como a descrição recente de novas espécies endêmicas do complexo montanhoso.
O status do conhecimento das espécies de anuros é apresentado em trabalho ainda não publicado por
Leite et al (2008). Os autores, baseados em dados coletados pessoalmente e em material depositado em
coleções científicas de referência, apresentam uma abordagem sobre o conhecimento atual das espécies
de anuros que ocorrem na Cadeia do Espinhaço, incluindo as porções mineira e baiana. Foram
reconhecidas no referido estudo 103 espécies (26 são endêmicas do Espinhaço das quais 22 são
endêmicas ao Espinhaço mineiro) de anuros para a Cadeia do Espinhaço, incluindo as áreas de entorno
direto.
Durante os estudos para a elaboração do EIA das PCH’s Quartel I, II e III, foram registradas 22 espécies
de anfíbios anuros pertencentes a 6 famílias e 12 gêneros: Bufonidae (2): Rhinella rubescens e R.

schneideri; Cycloramphidae (3): Thoropa megatympanum, Proceratophrys cururu, Odontophrynus
cultripes; Hylidae (9): Bokermannohyla alvarengai, Dendropsophus rubicundulus, D. minutus, Hypsiboas
albopunctatus, H. lundii, H. faber, H. cipoensis, Scinax fuscomarginatus, S. fuscovarius; Leiuperidae (3):
Physalaemus cuvieri, P. marmoratus, Pseudopaludicola cf. mineira; Leptodactylidae (4): Leptodactylus
ocellatus, L. labyrinthicus, L. fuscus, L. furnarius; Mycrohylidae (1): Elachistocleis cf. ovalis.
Bokermannohyla alvarengai, H. cipoensis, T. megatympanum, P. cururu e P. mineira apresentam
registros de ocorrência restrito a Cadeia do Espinhaço, sendo as quatro últimas encontradas apenas na
porção mineira do referido complexo montanhoso. Proceratophrys cururu foi descrito recentemente
(Eterovick & Sazima, 1998) e era conhecida apenas para o seu local-tipo, ou seja, a Serra do Cipó. Com o
aumento dos estudos de inventários em áreas de altitude, observou-se que esta espécie, apresenta uma
distribuição geográfica um pouco mais ampla, mas até então restrita a Cadeia do Espinhaço.
Foram registradas ainda 8 espécies de répteis, Dipsadidae (5): Leptodeira annulata, Liophis cf. miliaris,

Phimophis guerini, Xenodon merremii5 e Oxyrhopus guibei; Viperidae (1): Bothropoides neuwiedii;
Tropiduridae (1): Tropidurus torquatus e Chelidae (1): Acanthochelys radiolata.

5

Phimophis guerini e Xenodon merremii foram registradas após a elaboração do EIA, portanto, não compuseram a

lista de espécies apresentada no referido documento.
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Acanthochelys radiolata é classificada de acordo com a IUCN como “LRnt - Lower Risk Near
Threatened”, ou seja, a espécie encontra-se “quase ameaçada” de extinção, podendo ser enquadrada
em um futuro próximo, mesmo que com baixo risco de acontecer, em alguma categoria de ameaçada.
Em contrapartida, para o estado de Minas Gerias, a espécie não encontra-se ameaçada de extinção.
Tendo em vista o registro de espécies de anuros endêmicas do Espinhaço durante a elaboração do EIA,
com distribuição geográfica restrita e com exigências ambientais de ocupação espacial e microespacial
específicas, torna-se pertinente a execução do monitoramento da herpetofauna. Tal estudo proverá não
somente dados complementares sobre a composição de espécies de anfíbios e répteis na área de
inserção dos empreendimentos mas também, subsídios para a criação de estratégias que busquem a
proteção e a conservação das espécies do grupo no local, proporcionando a implantação e operação do
empreendimento em sintonia com os aspectos ambientais. Além disso, dados sobre a composição de
espécies do grupo da região serão gerados, podendo preencher parte da lacuna existente no
conhecimento da biodiversidade dos Campos Rupestres do Espinhaço mineiro.

3.3.2 OBJETIVOS
O monitoramento da herpetofauna visa primordialmente, por meio de um esforço amostral compatível, a
obtenção de dados sobre a composição de espécies de anfíbios e répteis na área de inserção do
empreendimento, que representa atualmente, uma das lacunas no conhecimento da biodiversidade do
Espinhaço mineiro.
Além disso, o estudo poderá fornecer importantes informações acerca da ocupação espacial e temporal
das espécies no local, evitando-se impactos ambientais significativos para o grupo, por meio da
obtenção das seguintes informações:


Distribuição espacial e temporal das espécies: determinação da época reprodutiva e da
utilização dos ambientes e microambientes;



Determinação da diversidade de espécies;



Avaliação da abundância de espécies: esta análise quantitativa poderá permitir a avaliação
de espécies raras ou pouco freqüentes localmente;



Propor medidas de conservação visando garantir a manutenção das taxocenoses de anfíbios
e répteis na área de inserção dos empreendimentos.

3.3.3 METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tendo em vista a presença de outros empreendimentos de mesma natureza, localizados em “cascata”
no rio Paraúna (PCH’s Quartel II e III, localizadas à jusante da PCH Quartel I), propõe-se que o estudo
seja realizado de forma conjunta entre os empreendimentos.
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Os três empreendimentos do Complexo Quartel6 estão inseridos no mesmo contexto fitoecológico e
portanto, a análise integrada poderá gerar dados mais abrangentes, visando uma abordagem de todo o
trecho da bacia do rio Paraúna influenciado diretamente pelos empreendimentos.
A determinação do(s) procedimento(s) amostral(is) a ser(em) empregado(s) em determinado estudo
deve(m) ser condizente(s) aos objetivos propostos. A metodologia aqui sugerida é focada no grupo dos
anfíbios anuros, uma vez que o encontro com exemplares de répteis e de cecílias (Amphibia,
Gymnophiona) é acidental, não gerando subsídios para análises mais aprofundadas em estudos
ambientais desta natureza. Em contrapartida, anfíbios anuros constituem um grupo de fácil
amostragem, pois exemplares do grupo formam agregados reprodutivos, o que facilita e possibilita a
obtenção de um amplo espectro de informações. Além disso, por estarem associados aos meios
terrestre e aquático, os anfíbios são considerados excelentes bioindicadores ambientais.
Existem vários métodos consagrados na literatura para amostragem de anfíbios (ver Heyer et al., 1994;
Lips et al., 2001; Simmons, 2002), sendo que a escolha acertada da técnica mais adequada constitui um
dos aspectos preponderantes para o sucesso de determinado projeto, de forma a buscar o uso otimizado
dos recursos temporais (esforço amostral) e materiais.
Visando complementar os dados sobre a composição de espécies de anuros na área de inserção das
PCH’s Quartel I, II e III, bem como verificar a variação quali quantitativa de indivíduos no tempo e no
espaço, serão utilizados os seguintes métodos de amostragem:

1)

Transectos de encontros visuais

Trata-se de uma das técnicas mais amplamente utilizadas para determinar composição de espécies,
abundância relativa, utilização de habitats e microhabitats e turno de atividade. Os transectos serão
utilizados especialmente em ambientes ripários e em capões de mata observados na área. As
observações nos transectos poderão ser executadas durante o dia e a noite visando o registro de
espécies em atividade nestes períodos bem como de indícios reprodutivos (ex. espécies do gênero

Hylodes apresentam atividade diurna). Indícios reprodutivos quando observados deverão ser
enquadrados de acordo com as classificações contidas em literatura (ex. Haddad & Prado, 2005;
Pombal-Jr & Haddad, 2005; Haddad & Sawaya, 2000).
A definição dos transectos poderá ser feita por distância a ser percorrida, por tempo de busca ou pela
união de ambas variáveis (ex. transecto de 500m, 1 hora de busca ativa ou 500m a serem percorridos no
prazo de 1 hora). O valor dessas variáveis poderá ser adequado em campo, em função das características
do corpo d’água, facilidade de locomoção ao longo do transecto, características da vegetação ripária,
abundância relativa de indivíduos observada previamente, etc.

6

Complexo Quartel é formado por 3 empreendimentos hidrelétricos dispostos em “cascata” no rio Paraúna: PCH’s

Quartel I, II e III.
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Para todos os exemplares encontrados, deverão ser anotadas as seguintes informações: a) espécie; b)
substrato; c) altura em relação ao solo ou a água (estratificação vertical); d) atividade ou não de
vocalização; e) localização no transecto (por meio de um GPS – coordenadas geográficas). Durante o
período diurno, desovas e girinos poderão ser registrados e sua localização (coordenadas geográficas e
substrato) e identificação (quando possível) obtidas. Os exemplares, caso seja necessário, deverão ser
manipulados o mínimo possível e devolvidos no mesmo local de origem. Exemplares testemunho
deverão ser coletados (no mínimo 10 indivíduos por espécie, quando possível) e mantidos em sacos
plásticos umedecidos7, para posterior conservação de acordo com técnicas padrão para o grupo. Os
procedimentos para conservação de espécimes do grupo para compor coleções científicas, são descritos
adiante.
Exemplares de Acanthochelys radiolata deverão ser procurados ao longo dos transectos (especialmente
aqueles marginais aos cursos d’água), visando determinar sua distribuição espacial bem como sua
abundância relativa.

2)

Registro por Zoofonia

A técnica de registro por zoofonia é bastante útil para levantamentos rápidos de espécies bem como
determinação da abundância relativa de indivíduos em determinando ambiente, baseado no número de
machos em atividade de vocalização. Esta técnica pode ser empregada em qualquer tipo de ambiente,
inclusive ao longo dos transectos de visualização anteriormente descritos.
Classes de abundância deverão ser estabelecidas e adequadas em campo, uma vez que a escala a ser
utilizada, ou seja, a capacidade de se detectar alterações temporais no número relativo de indivíduos de
determinada espécie, vai depender da escala selecionada, por exemplo:


Exemplo #1

Classe A: 1 indivíduo;
Classe B: 2 a 5 indivíduos;
Classe C: 6 a 10 indivíduos;
Classe D: mais de 10 indivíduos


Exemplo #2

Classe A: 1 a 5 indivíduos;
Classe B: 6 a 20 indivíduos;
Classe C: 21 a 50 indivíduos;
Classe D: mais de 50 indivíduos
Escalas específicas poderão ser empregadas para os diferentes tipos de habitats, pois em ambientes
brejosos, no auge da estação reprodutiva da maior parte das espécies neotropicais (novembro a
fevereiro), um grande agregado de indivíduos de várias espécies é comumente encontrado. No caso de

7

A captura deverá ser feita mediante licença específica do IBAMA-MG (IN Nº146/2007)
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ambientes lóticos a diversidade de espécies e abundância de indivíduos nos trópicos é significativamente
menor. Dessa forma, para ambientes lênticos, poder-se-á utilizar as escalas apresentadas no Exemplo #2
e para os lóticos, as do Exemplo #1.
Técnicas complementares de amostragem, como 3) amostragem em quadrantes, poderão ser utilizadas
para complementação dos dados. A técnica de amostragem em quadrantes consiste na delimitação de
áreas específicas (plots), comumente em chão de mata com serrapilheira, para procura intensiva de
espécies, especialmente as terrestres restritas, como as do gênero Haddadus, Odontophrynus e

Proceratophrys, lagartos e serpentes. Os quadrantes devem apresentar área compatível com o tamanho
do ambiente amostrado. Geralmente, os quadrantes variam entre 5 X 5m a 10 X 10m.
Outra técnica comumente usada para amostragem de anfíbios e répteis é por meio das 4) armadilhas de

queda com cerca guia.
Cechin & Martins (2000) apontam que, quando instaladas corretamente, as armadilhas de queda são
especialmente eficientes para amostragem de anuros e lagartos, não contemplado os demais grupos da
herpetofauna. Além disso, as capturas ficam restritas apenas aos exemplares terrestres, não se
aplicando àqueles arborícolas restritos.
A instalação das armadilhas pode ser trabalhosa e dependendo da duração do estudo, pode se tornar
inviável. A utilização das armadilhas é indicada para campanhas longas, com duração de no mínimo 20
dias, tendo em vista o tempo necessário para cavar os buracos e a verba destinada para a compra dos
materiais (baldes, lona, madeira, etc). Além disso, áreas de Campos Rupestres apresentam solo raso,
constituindo uma limitação ao emprego desta técnica.
Durante as campanhas de campo, dados físicos do ambiente, como temperatura do ar, da água (de
determinado ponto) e precipitação devem ser coletados, uma vez que tais variáveis influenciam
diretamente na atividades de exemplares do grupo. Para tal, deverão ser utilizados termômetros de
mercúrio (temperatura da água e do ar) e dados de precipitação podem ser obtidos em fontes
secundárias (ex. http://hidroweb.ana.gov.br/).
Cada campanha de campo deverá apresentar sua lista específica de espécies, visando a elaboração da
curva do coletor, que representa o acúmulo de espécies ao longo das campanhas de campo bem como
ilustra a adequação do esforço amostral empregado (estabilização da curva do coletor).
Conforme abordado anteriormente, exemplares de difícil identificação bem como outros de taxonomia
controversa poderão ser coletados. O preparo do material coletado é de suma importância para o bom
aproveitamento científico do material.
Espécies de anuros deverão ser sacrificadas em solução de álcool 10% e de répteis, em “câmara
mortífera” com algodão embebido em éter ou acetona. A fixação e preservação deverão ser feitas em
meio fluído. Antes da preservação definitiva em álcool 70%, os exemplares sacrificados de anfíbios e
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répteis deverão permanecer em formalina (formol 10%) por no mínimo 36 horas. Indivíduos de médio e
grande porte devem receber injeções intraperitoneais e intramusculares de formalina, visando a
preservação dos tecidos e órgãos, evitando que os mesmos entrem em putrefação. As injeções devem
ser feitas com cuidado, em vários pontos de injeção ao longo do corpo do indivíduo, de forma não causar
deformações por inchaço.
Após este procedimento, os indivíduos devem ser colocados em posição adequada, parecida com a
posição de repouso em vida, cobertos com papel toalha fino embebido em formalina. Após a fixação os
exemplares devem ser lavados em água corrente e depositados em frascos limpos contendo álcool 70%.

FOTO 3.1 INJEÇÃO DE FORMALINA INTRAMUSCULAR E NA CAVIDADE

FIGURA

CORPORAL DE RÉPTEIS E ANFÍBIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE GARANTE
UMA MAIOR PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS E ÓRGÃOS INTERNOS.

3.2

EXEMPLARES

FIXADOS,

PRONTOS

CONSERVAÇÃO DEFINITIVA EM ÁLCOOL 70%.

3.3.4 EQUIPE TÉCNICA
O projeto deverá ser executado sob responsabilidade de um biólogo com experiência no monitoramento
de herpetofauna.

3.3.5 CRONOGRAMA FÍSICO
Propõe-se que o monitoramento seja realizado em 02 etapas a saber:


a primeira etapa deverá ser desenvolvida por meio de 4 campanhas (8 dias cada) ao longo
da construção, preferencialmente durante o período das chuvas, objetivando a
complementação do levantamento;



a segunda etapa deverá ser desenvolvida após o enchimento do reservatório por meio da
realização de 4 campanhas (8 dias cada) durante a fase chuvosa.

Ressalta-se que durante o enchimento do reservatório, o resgate da fauna fornecerá dados
complementares sobre a composição das espécies, notadamente da herpetofauna, consistindo em mais
uma fonte de dados para o inventário local.
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PARA

3.3.6 ACOMPANHAMENTO E PRODUTOS
Após a conclusão de cada campanha de campo, deverão ser elaborados relatórios parciais,
apresentando os procedimentos metodológicos utilizados, bem como os resultados obtidos. Ao final da
4ª e 8ª campanhas de campo, relatórios finais e conclusivos deverão ser elaborados, apresentando as
considerações finais e resultados compilados referentes ao término de cada etapa do monitoramento. O
relatório ao final da 8ª campanha deverá apresentar análises comparativas entre etapas, visando
detectar alterações na estrutura da taxocenose de anfíbios e répteis na área de inserção dos
empreendimentos e caso pertinente, propor medidas de conservação para o grupo.
As informações apresentadas deverão estar de acordo com o que determina a IN Nº 146 do IBAMA, em
seu Capítulo III, Art. 23, §1º, que estabelece as diretrizes mínimas pra elaboração de relatórios.

3.3.7 GESTÕES INSTITUCIONAIS
A licença para coleta, transporte e destinação de fauna silvestre deverá ser solicitada ao IBAMA-MG nos
moldes previstos pela IN Nº 146/2007.

3.3.8 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O responsável pela implantação deste projeto é o empreendedor. Deverá ser realizado sob a
responsabilidade técnica de um biólogo, com experiência em herpetologia.

3.4

PROJETO DE RESGATE DE FAUNA

3.4.1 INTRODUÇÃO /JUSTIFICATIVAS
O resgate de fauna é um procedimento comumente adotado como mitigação de impactos ambientais
durante alguns eventos da implantação de empreendimentos hidrelétricos. A ação consiste basicamente
na captura de exemplares encontrados em situação de risco, destinando os mesmos às áreas adjacentes
ou encaminhando-os às coleções científicas de referência. O resgate de fauna, geralmente, é bem aceito
pela sociedade, principalmente a leiga. Porém, alguns aspectos devem ser levados em consideração,
principalmente no que tange a translocação de espécies para outros ambientes teoricamente livres de
interferências advindas da implantação de usinas hidrelétricas.
O IBAMA, baseado nas definições apresentadas pela International Union for Conservation of Nature,
define translocação da seguinte forma: É a captura e transferência de animais silvestres, em estado

selvagem, de uma parte de sua distribuição natural para outra, com um período curto de tempo de
contenção. As translocações são poderosas ferramentas para o manejo de populações em ambientes
naturais e em ambientes que sofreram a intervenção humana, e bem utilizadas podem trazer benefícios
para os sistemas naturais e para o homem. Mas se utilizadas de maneira não técnica, as conseqüências
são desastrosas, causando enormes danos ao meio ambiente.
O conceito acima exposto retrata de forma fiel o que acontece na grande maioria das ações de resgate
de fauna no Brasil: transferências de impactos ambientais para áreas que teoricamente não sofreriam
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interferências significativas. A transferência de impactos ambientais é representada basicamente pela
saturação do ambiente receptor, uma vez que estudos sobre a capacidade de suporte da área receptora
apresentam grande complexidade e portanto, quase nunca são executados, gerando efeitos negativos
sobre os exemplares translocados e os residentes.
A translocação de espécies pode gerar a desestabilização do equilíbrio ecológico do ambiente receptor,
por meio do esgotamento dos recursos alimentares e físicos do local, acirrando as relações competitivas
inter e intraespecíficas. Geralmente as espécies residentes levam vantagem na competição pelos
recursos do local, uma vez que os exemplares translocados estão “menos acostumados” ao novo
ambiente (Rodrigues, 2006). As chances de sucesso dos espécimes translocados são ainda mais
reduzidas se considerarmos o estresse da captura, manipulação e contenção que foram submetidos,
diminuindo seu “fitness” reprodutivo e alimentar.
Questões relacionadas ao territorialismo que muitas espécies neotropicais apresentam não são levadas
em consideração, causando um completo desequilíbrio no funcionamento dos processos ecológicos da
área receptora.
As questões acima abordadas vêem sendo amplamente discutidas no mundo acadêmico por vários
pesquisadores e técnicos que trabalham na área ambiental. Porém, muitas questões esbarram
fortemente na opinião pública e demais atores componentes da população leiga de uma forma geral.
Resgates de fauna são bem aceitos pela sociedade e a idéia de encaminhar TODOS os exemplares
obtidos para coleções de referência de instituições de pesquisas é fortemente combatida.
O aproveitamento científico dos exemplares capturados em resgates de fauna apresenta uma
importância muito grande, principalmente no Brasil, onde existem lacunas significativas no
conhecimento de nossa biodiversidade e distribuição geográfica de espécies.
Coleções científicas constituem a retratação mais fiel da biodiversidade de determinada localidade, além
de permitir o desenvolvimento de diversas pesquisas científicas na área da ecologia, biologia molecular,
biogeografia, taxonomia, etc.
Ações antrópicas nos ambientes naturais causam, INEVITAVELMENTE, impactos ambientais sobre a
biota local, pois alteram, mesmo que de maneira pouco expressiva, as relações inter e intraespecíficas
dos seres pertencentes a biocenose atingida. A formação de um reservatório provoca a fragmentação
dos ambientes, reduzindo a disponibilidade de habitats, o que pode levar ao isolamento de populações
anteriormente em contato (fluxo gênico contínuo), podendo comprometer a variabilidade genética das
espécies e conseqüentemente, a simplificação do “pool” gênico local.
Dessa forma, a translocação de espécies silvestres em resgates de fauna para implantação de
empreendimentos hidrelétricos deve ser feita de forma mais criteriosa. A idéia comumente inserida na
sociedade leiga, de que as espécies estão sendo “salvas”, deve ser combatida. Não existe impacto
ambiental “anulável”, mas sim, impacto mitigável, e esta mitigação (representada pelos programas
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ambientais) não deve ser proposta com o objetivo de “camuflar” um impacto irremediável, mas sim, de
tirar proveito dele para o desenvolvimento técnico-científico.
A implantação das PCH’s do Complexo Quartel poderá causar a dispersão da fauna silvestre pela
supressão dos ambientes naturais. Dessa forma, as chances de encontro com exemplares da fauna
silvestre, em especial de anfíbios, répteis e pequenos mamíferos (animais com baixa capacidade
dispersiva) podem ser intensificadas, assim como as chances de perda de indivíduos destes grupos.
Neste contexto, propõe-se o projeto de resgate de fauna, visando de forma técnica e racional, instruir as
atividades de supressão vegetal bem como melhor destinar os exemplares da fauna possivelmente
capturados, no sentido de não transferir intensivamente os impactos ambientais para as áreas
adjacentes.

3.4.2 OBJETIVOS


Instruir as frentes de desmate sobre os corretos procedimentos ambientais de supressão
vegetal;



Acompanhar, ajudar, resgatar e/ou relocar8 exemplares da fauna silvestre em situação de
risco eminente (bem como ninhos ativos e inativos de fauna silvestre), em função da
limpeza das áreas destinadas à abertura de acessos, implantação das estruturas físicas do
empreendimento e enchimento do reservatório;



Gerar dados complementares sobre a composição de espécies para que medidas de
conservação e manejo possam ser formuladas com segurança e eficácia;



Implantar o Centro de Triagem da Fauna Silvestre;



Dar encaminhamento adequado aos exemplares da fauna possivelmente capturados.

3.4.3 METODOLOGIA GERAL / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
O Projeto de Resgate de Fauna aqui descrito segue as diretrizes definidas pela IN Nº 146 do IBAMA, que
trata do assunto em seu Art. 13. As exigências contidas no inciso III, componente do referido artigo,
serão apresentadas ao IBAMA quando da solicitação de licença de captura, transporte e destinação de
fauna silvestre.
Antes do início dos eventos nos quais haverá o resgate de fauna, a equipe deverá passar por um
treinamento. No treinamento, temas como uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s), técnicas
de manejo e contenção de exemplares da fauna e estratégias a serem adotadas nas ações de resgate
serão abordados. Será entregue para cada integrante uma cartilha contendo todas as informações
necessárias ao bom desenvolvimento das atividades (Apêndice I).

A relocação de indivíduos deverá ser rigorosamente analisada, visando a não transferência de impactos ambientais a
ambientes teoricamente não submetidos às intervenções da obra.
8
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3.4.3.1 Diretrizes Gerais
Qualquer tipo de atividade que envolva a supressão vegetal deverá ser planejada em tempo adequado
para a obtenção da licença para captura, transporte e destinação de fauna silvestre junto ao IBAMA, de
acordo com as diretrizes apresentadas pela IN Nº 146.
Quando do início de qualquer intervenção na área, a equipe de resgate deverá ser avisada previamente,
em tempo hábil para mobilização da equipe, organização dos equipamentos, etc. Dever-se-á priorizar a
dispersão passiva e gradual da fauna silvestre e para tal, os procedimentos usados na supressão vegetal
deverão seguir as seguintes diretrizes gerais:


Nas áreas florestadas, o desmate deverá ser iniciado pela limpeza da área, removendo a
vegetação herbáceo-arbustiva, lianas e cipós por meio de foices e facões. Após a limpeza da
área, os indivíduos arbóreos deverão ser suprimidos por meio de motosserras e o matéria
lenhoso obtido beneficiado e estocado em local previamente definido;



Nas áreas compostas por campos naturais, a supressão da vegetação poderá ser feita por
meio de máquinas e o solo decapeado deverá ser estocado em local previamente
determinado para reutilização nos projetos de recuperação de áreas degradadas;

3.4.3.2 Diretrizes específicas
3.4.3.2.1

RESGATE DE FAUNA DURANTE A ABERTURA DE ACESSOS

O traçado dos acessos aos empreendimentos do Complexo Quartel foi apresentado na documentação de
atendimento às informações complementares ao EIA. Para escolha do traçado, buscou-se o
aproveitamento máximo dos acessos pré-existentes bem como a menor interferência possível nos
ambientes naturais. A malha de acessos às PCH’s do Complexo Quartel, apresentam 39,40 km, sendo
20,1 km inexistentes, ou seja, deverão ser implantados (o restante é passível apenas de melhorias). As
principais áreas a serem afetadas são de Campo Rupestre e Cerrado Rupestre, representando essas
duas fitofisionomias, 88,41% de toda a área dos acessos.
QUADRO 3.1
DETALHAMENTO DAS ÁREAS DIRETAMENTE AFETADAS PELOS ACESSOS AO COMPLEXO QUARTEL
Fitofisionomia
Área (ha)
% Relativa1
Mata de Galeria
0,0982
0,801319
Mata Ciliar
0,6182
5,044554
Cerrado Típico
0,0220
0,179521
Cerrado Rupestre
2,8216
23,02445
Cerrado Denso
0,3607
2,943336
Campo Rupestre / Cerrado
Rupestre
4,3200
35,25149
Campo Rupestre
3,6930
30,13513
Cerradão
0,3211
2,620198
Total
12,2548
100

1. Porcentagem relativa à área total dos acessos.
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Antes de qualquer intervenção na área todo o traçado deverá ser marcado por estacas em campo,
deixando evidente para a equipe responsável os off sets, visando evitar uma intervenção maior do
aquela prevista.
Tendo em vista o tipo de ocupação da área de inserção dos empreendimentos, é inevitável a intervenção
nos ambientes naturais, uma vez que a região não apresenta atrativos para implantação de atividades
agrosilvopastoris, se mantendo, por isso, ao longo do processo de ocupação antrópica da região,
preservada em grande parte de seus limites.
O resgate de fauna durante esta etapa constituirá basicamente no acompanhamento das frentes de
desmate para abertura dos acessos, instruindo sobre os procedimentos corretos para remoção da
vegetação e principalmente, para sugerir ajustes pontuais no traçado dos acessos, visando a diminuição
dos impactos. A captura de exemplares da fauna durante este evento geralmente é rara e pontual,
porém, a equipe de resgate deverá estar preparada para tal.

3.4.3.2.2 RESGATE DA FAUNA DURANTE O DESMATE DA BACIA DE ACUMULAÇÃO
O reservatório da PCH Quartel III apresenta 8,0 ha de área, sendo 3,10 ha aproximadamente, relativos à
própria calha do rio Paraúna. O reservatório é composto por um mosaico complexo de fitofisionomias:
Campo Rupestre, Cerrado Rupestre, Cerrado Denso e Mata Ciliar.
QUADRO 3.2:
FITOFISIONOMIAS DIRETAMENTE AFETADAS PELO RESERVATÓRIO DA PCH QUARTEL III
Tipologia Vegetal
Área (ha)
Campo Rupestre
0,13
Campo Rupestre/Cerrado Rupestre
0,0
Cerrado Denso
0,0
Cerrado Denso/ Cerrado Rupestre
3,14
Cerrado Rupestre
0,26
Mata Ciliar
1,22
Mata Ciliar/ Cerrado Rupestre
0,15
Total
4,90

FOTO 3.2 VISTA AÉREA DO RESERVATÓRIO DA PCH QUARTEL III

FOTO 3.3 VISTA IN LOCO DO RESERVATÓRIO DA PCH QUARTEL III
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A supressão vegetal da área da bacia de acumulação deverá ser feita de forma direcionada, ou seja, do
barramento em direção ao remanso do reservatório e das cotas mais baixas em direção as mais altas9.
Esse procedimento conduz o deslocamento da fauna para as áreas adjacentes, livres das interferências
diretas da obra.
O dimensionamento da equipe de resgate deverá ser feito de acordo com o número de frentes de
desmate. Cada frente de desmate deverá ser acompanhada por pelo menos 2 integrantes da equipe de
resgate de fauna.

3.4.3.2.3 RESGATE DE FAUNA DURANTE O ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO
As atividades deverão ser iniciadas ao amanhecer perdurando até o início do anoitecer, por questões de
segurança. No meio da manhã e da tarde, os animais capturados poderão ser levados ao Centro de
Triagem, visando diminuir ao máximo o tempo de permanência dos mesmos no barco e
conseqüentemente o estresse dos animais. No Centro de Triagem os animais serão identificados e
contados e seu destino rapidamente definido. As solturas deverão ser feitas de forma ágil, em local
previamente selecionado e com a devida anuência do responsável pela propriedade.
A seleção das áreas de soltura em sua maioria levam em consideração alguns fatores, tais como:
- tamanho do fragmento;
- grau de conectividade;
- status de conservação;
- proximidade ao reservatório;
- facilidade de acesso;
- relação área X perímetro (menor efeito de borda).
Porém, em função da paisagem na área de inserção dos empreendimentos ser em sua maioria composta
por fitofisionomias savânicas e campestres, os aspectos status de conservação da área e facilidade de
acesso deverão ser os mais importantes para definição das áreas. Desse modo, as áreas de controle e
soltura foram definidas e podem ser observadas no Desenho QRT-ASF-001.
Os animais selecionados para material testemunho deverão ser sacrificados de acordo com os
procedimentos descritos no “Programa de Capacitação Pessoal da Equipe de Resgate”, apresentado no
Apêndice I.
Em função do tamanho diminuto do reservatório, será necessário apenas 1 barco com tripulação
composta por 1 biólogo, 1 barqueiro e 1 auxiliar de campo. Margens, moitas, galhadas, troncos deverão
ser diariamente vasculhados a procura de animais ilhados.

9
O direcionamento das ações de supressão da vegetação poderá ser alterada sem qualquer restrição caso a
segurança da equipe executora seja colocada em risco.
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FOTO 3.4 MOITAS E COPAS DE ARBUSTOS ORIUNDOS DE REBROTA
DEVERÃO SER CONSTANTEMENTE VISTORIADOS. (FOTO ILUSTRATIVA.
ACERVO LIMIAR)

FOTO 3.6: O BARCO DEVERÁ SER EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS DE
CONTENÇÃO ADEQUADOS, COMO POR EXEMPLO, CAIXAS DE MADEIRA

FOTO 3.5 BRAÇOS E MEANDROS DE UM RESERVATÓRIO EM
(FOTO ILUSTRATIVA.
ACERVO LIMIAR)

FORMAÇÃO DEVERÃO SER VISTORIADOS.

FOTO 3.7 ANIMAIS SILVESTRES SÃO COMUMENTE ENCONTRADOS
EM GALHADAS AO LONGO DO RESERVATÓRIO EM FORMAÇÃO. (FOTO

PARA TRANSPORTE E CONTENÇÃO DE SERPENTES E GANCHOS PARA
SERPENTES. (FOTO ILUSTRATIVA. ACERVO LIMIAR)

ILUSTRATIVA. ACERVO LIMIAR)

3.4.4 ESTRUTURA DO PROGRAMA DE RESGATE
3.4.4.1 Materiais e Equipamentos
Os materiais e equipamentos necessários para coleta, captura e registro são:






barco de alumínio para três pessoas com motores de popa (15 hp);
equipamentos e materiais para registro: binóculos, GPS, máquinas fotográficas
combustível e lubrificantes náuticos para os motores;
materiais diversos para captura de animais (luvas, cordas, redes, ganchos, sacos de pano,
laços, puçás, etc.);



materiais diversos para transporte dos animais (caixas diversas, sacos de pano, jaulas etc.).
O modelo das caixas para contenção são apresentados no Apêndice II.



materiais diversos (colete salva-vidas, galão de combustível, garrafa térmica, facão,
lanterna, encerado, corda de nylon, estojo de primeiros socorros etc.).
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Para a triagem e tratamento dos animais serão necessários:



materiais diversos para recepção e acondicionamento dos animais (recintos apropriados,
caixas, gaiolas, jaulas etc.);



materiais e equipamentos permanentes para montagem de um centro de tratamento
veterinário simples;




materiais de consumo para registro e obtenção de dados biológicos;
materiais diversos para acondicionamento e transporte de animais para instituições
científicas (caixas de madeira de diversos tamanhos, bombonas, etiquetas, álcool, formol
etc.).

3.4.4.2 Estrutura física
Antes de qualquer atividade relacionada com o resgate de fauna, deverá ser construído um Centro de
Triagem (CT) compatível com as atividades a serem desenvolvidas. De acordo com a Instrução
Normativa 146 do IBAMA a licença para resgate de fauna só será emitida, entre outras exigências, após a
construção / definição do Centro de Triagem (IBAMA IN Nº 146, Art. 12, parágrafo único). Poderá ser
utilizado como Centro de Triagem alguma benfeitoria pré-existente na área de entorno. Porém, caso não
seja possível, uma estrutura temporária deverá ser implantada visando atender a demanda das
atividades relacionadas ao resgate de fauna, como fixação de exemplares testemunho, cuidados médicoveterinários ambulatoriais, manutenção de exemplares da fauna, etc. apresenta-se no Apêndice III a
planta baixa do Centro de Triagem10, com as características e dimensões adequadas aos objetivos
propostos no projeto.
No CT os animais serão triados, identificados, fixados e mantidos adequadamente até seu correto
encaminhamento. Para tal, deverá ser equipado com os seguintes itens:


Formol;



Álcool;



Algodão;



Potes plásticos e de vidro (médios e pequenos);



Sacos Plásticos;



Papel toalha;



Bancada para os procedimentos de fixação;



Pia com torneira.

Características do Centro de Triagem:


iluminação elétrica em todos cômodos, bem como banheiro;



o local será totalmente cercado com arame e identificado através de uma placa, por
questões de segurança;



disponibilidade de funcionários para serviços de manutenção, de modo a prover boas
condições de limpeza e higiene local.

10

Em função da proximidade entre os empreendimentos, será necessário apenas um centro de triagem.
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Será realizado um controle do fluxo de pessoas na área interna do CT, de modo a serem evitados
tumultos, transtornos e acidentes (é importante lembrar que estarão sendo manuseados animais
peçonhentos). Haverá um portão externo, além das portas de cada recinto, que permanecerão trancados
fora dos turnos de trabalho. Os componentes da equipe deverão estar uniformizados com camisetas do
resgate.

3.4.5 DESTINO DO MATERIAL BIOLÓGICO
O material biológico coletado e com destino definido para compor coleções científicas, será
encaminhado ao Museu de Ciências Naturais da PUC-MG, em Belo Horizonte. A carta aceite da referida
instituição será apresentada quando do pedido de licença para captura, transporte e destinação de
fauna junto ao IBAMA.

3.4.6 EQUIPE TÉCNICA
O resgate de fauna em qualquer um dos eventos deverá ser realizado sob a responsabilidade técnica de
um biólogo. O dimensionamento da equipe varia de acordo com os eventos de resgate de fauna e é
detalhada nos itens componentes das “Diretrizes Específicas”.

3.4.7 CRONOGRAMA FÍSICO
As ações de resgate de fauna estão atreladas aos eventos da obra, tais como:


Abertura de acessos;



Limpeza da bacia de acumulação;



Enchimento do reservatório.

Dessa forma, quando da elaboração do cronograma final de obras, as etapas de resgate de fauna
poderão ser definidas cronologicamente de forma mais detalhada. Ressalta-se que a equipe de resgate
de fauna deverá ser comunicada com antecedência do início de qualquer um dos eventos anteriormente
listados.

3.4.8 ACOMPANHAMENTO E PRODUTOS
Deverá ser elaborado relatório único, final e conclusivo ao final de evento de resgate de fauna,
apresentando a listagem completa dos exemplares registrados bem como a destinação final dos
mesmos, além do detalhamento de todos os procedimentos adotados.

3.4.9 GESTÕES INSTITUCIONAIS
A captura, transporte e destinação de fauna silvestre é passível de licenciamento ambiental junto ao
IBAMA, de acordo com as diretrizes apresentadas pela IN Nº 146 do referido órgão.

3.4.10 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O responsável pela implantação do resgate de fauna é o empreendedor.

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 77

Apêndice I

Programa de Capacitação Pessoal da equipe de resgate
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Programa de Capacitação Pessoal: Resgate de Fauna – PCH Quartel III

1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Programa de Capacitação Pessoal destinado à equipe de resgate de fauna constitui uma exigência
contida no Art. 13 da IN Nº 146 do IBAMA. O treinamento deverá ser realizado anteriormente a
qualquer evento da implantação do empreendimento no qual o resgate de fauna será executado de
forma conjunta, como por exemplo: 1) Abertura de acessos; 2) desmate da bacia de acumulação; 3)
Enchimento do reservatório.
O conteúdo do Programa é focado na prevenção de acidentes com animais peçonhentos, em especial
serpentes, comumente encontradas nas ações de resgate de fauna.
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2

PROGRAMA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO
PESSOAL PARA A EQUIPE DE RESGATE

Apresenta-se neste momento as diretrizes básicas do programa de capacitação pessoal da equipe de
resgate. A capacitação da equipe de resgate de fauna será realizada em campo e de forma bastante
prática e executiva, podendo ser diária se for constatada a necessidade pelos coordenadores das ações.
Durante as palestras de capacitação serão abordados os seguintes temas:

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e de contenção e transporte
dos animais;

manuseio de equipamentos;

prevenção de acidentes com animais peçonhentos;

procedimentos em casos de emergência;

procedimentos de resgate;

procedimentos de soltura de animais.

2.1

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI’S) E DE CONTENÇÃO E TRANSPORTE DOS ANIMAIS

Antes dos eventos que necessitam de resgate de fauna (desmate e enchimento do reservatório) toda a
equipe deverá receber os EPI’s além de aprenderem a forma correta de utilização. O mesmo deverá ser
feito para os equipamentos de captura e contenção de fauna terrestre. Os equipamentos serão
apresentados à equipe, demonstrando sua correta forma de utilização e os grupos de animais aos quais
cada um se aplica.
Os equipamentos de proteção individual a serem utilizados pela equipe de resgate são:

Perneiras;

Capacetes (quando a equipe estiver em frentes de obras ou em frentes de desmate com
derrubada de indivíduos arbóreos);

Luvas de pano e de raspa de couro;

Botas de couro.
Os equipamentos de captura e manejo da fauna correspondem basicamente a:








Ganchos e laços para serpentes;
Puçás;
Caixas de madeira para contenção e transporte de serpentes;
Caixas de madeira para contenção e transporte de pequenos mamíferos;
Sacos de pano para transporte de serpentes, grandes lagartos;
Sacos plásticos para transporte de anfíbios;
Caixas de isopor, para manter a temperatura dos anfíbios coletados em sacos plásticos.
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FOTO 2.1 CAIXA PARA CONTENÇÃO E TRANSPORTE DE
SERPENTES E PEQUENOS LAGARTOS (FOTO: NEY NUNES)

FOTO 2.3 LAÇO PARA CONTENÇÃO DE SERPENTES (FOTO:
LUCAS GRANDINETTI)

FOTO 2.2 CAIXA PARA TRANSPORTE DE PEQUENOS MAMÍFEROS
(FOTO: LUCAS GRANDINETTI)

FOTO 2.4 GANCHO PARA MANEJO DE SERPENTES (FOTO:
LUCAS GRANDINETTI)

Existem várias formas de se capturar uma serpente e a escolha do equipamento e da forma de
abordagem, vai depender do seu porte e do tipo de serpente, ou seja, se venenosa ou não. Para captura
de serpentes venenosas é aconselhável o uso do gancho, que requer certa prática. O laço é mais
aconselhável no caso do manipulador não ter muita experiência. O laço deve ser confeccionado com
material adequado, macio, que permita a contenção da serpente sem machucá-la. Pode-se usar espuma
na extremidade e o laço pode ser confeccionado em tira de couro (FOTO 2.3).
Nenhum exemplar de serpente deve ser capturado diretamente com as mãos, a não ser que se tenha
certeza que o exemplar não seja venenoso e que não apresente comportamento agressivo. Muitas
serpentes não peçonhentas possuem comportamento agressivo, como a boipeva (Waglerophis merremi).
Outras, igualmente não peçonhentas, por apresentarem porte avantajado, podem causar feridas no
local de sua mordida, como a jibóia (Boa constrictor) e a caninana (Spillotes pullatus).

2.2

SOLTURA DE ANIMAIS

A soltura de qualquer tipo de animal deve ser feita de forma passiva, sem forçar a saída do animal.
Animais confinados ficam estressados e o momento da soltura não deve constituir mais uma fonte de
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estresse. No momento da soltura, a caixa de madeira ou qualquer outro tipo de equipamento de
contenção deve ser aberto e o animal deve sair voluntariamente, quando ele se sentir seguro. Sugere-se
que o manipulador se afaste do animal, deixando um campo de visão livre para o mesmo tomar sua
decisão. Além disso, muitas reações de animais confinados são imprevisíveis, o que pode colocar em
risco a integridade do manipulador.

FOTO 2.5 SOLTURA NÃO FORÇADA DE UMA CANINANA (SPILLOTES
PULLATUS) (FOTO: NEY NUNES)

2.3

IDENTIFICANDO SERPENTES PEÇONHENTAS

A identificação popular de serpentes peçonhentas (tanatofídios) é cercada de definições pouco técnicas
e que podem resultar em identificações equivocadas, colocando em risco a integridade da equipe de
resgate.
Características como formato da cabeça e da pupila dos olhos, morfologia das escamas, hábitos,
peculiaridades comportamentais e tamanho das presas não são características que devem ser
generalizadas para a identificação de uma serpente peçonhenta. O conhecimento leigo popular
apresenta alguns padrões generalistas para identificação de serpentes peçonhentas, tais como:







Cabeça triangular;
Pupila vertical;
Hábito noturno;
Comportamento agressivo;
Presença de fosseta loreal;
Presença de presas diferenciadas.

A seguir são exibidas algumas fotos que ilustram a não aplicabilidade do uso deste padrão popular de
identificação de serpentes peçonhentas:
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FOTO 2.6 CABEÇA DESTACADA E TRIANGULAR DE BOA

CONSTRICTOR (JIBÓIA) – ESPÉCIE NÃO VENENOSA (FOTO:

LUCAS GRANDINETTI).

FOTO 2.7 PUPILA VERTICAL DE CORALLUS HORTULANUS (JIBÓIA

ARCO-ÍRIS) – ESPÉCIE NÃO VENENOSA. (FOTO: EMANUEL

TEIXEIRA)

FOTO 2.8 DENTE MODIFICADO DE WAGLEROPHIS MERREMI
(BOIPEVA), APARENTANDO SER UMA PEÇONHA – ESPÉCIE NÃO
VENENOSA (FOTO: RODRIGO VOLPI).

FOTO 2.9 PUPILA ARREDONDADA E CABEÇA POUCO
PROEMINENTE E ARREDONDADA DE PHILODRYAS OLFERSII
(COBRA-VERDE) – ESPÉCIE VENENOSA. ESPÉCIE BASTANTE ÁGIL,
APRESENTA COMO CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS A CABEÇA
MARROM E FAIXA ESCURA NA REGIÃO OCULAR (FOTO: LUCAS

GRANDINETTI)

Apresenta-se a seguir as espécies de serpentes venenosas mais comumente encontradas em ações de
resgate de fauna, ressaltando suas principais características morfológicas. Ressalta-se que cobras corais
verdadeiras (Micrurus ssp.) raramente são vistas, uma vez que apresentam hábitos fossoriais.
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FOTO 2.10 CASCAVEL (CROTALUS DURISSUS): A PRESENÇA DO
GUIZO (CHOCALHO) É UMAS DAS CARACTERÍSTICAS MARCANTES.
PORÉM, ALGUNS INDIVÍDUOS PODEM NÃO APRESENTAR O GUIZO,
EM ESPECIAL OS JOVENS. (FOTO: LUCAS GRANDINETTI)

FOTO 2.12 JARARACA (BOTHROPS MOOGENI), ESPÉCIE VENENOSA

ENCONTRADA FREQUENTEMENTE DURANTE AÇÕES DE DESMATE.

(FOTO: LUCAS GRANDINETTI)

FOTO 2.11 JARARACA (BOTHROPS NEUWIED), ESPÉCIE VENENOSA
ENCONTRADA FREQUENTEMENTE DURANTE AÇÕES DE DESMATE.

(FOTO: LUCAS GRANDINETTI)

FOTO 2.13 JARARACUSSU (BOTHROPS JARARACUSSU) APRESENTA
UMA MODIFICAÇÃO NA PONTA DA CAUDA, USADA COMO ENGODO
CAUDAL PARA ATRAIS SUAS PRESAS. (FOTO: MARIA F. IURCK)
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FOTO 2.14 A URUTU (BOTHROPS ALTERNATUS) É UMA ESPÉCIE DE JARARACA E SEU ENCONTRO NÃO É TÃO FREQÜENTE QUANTO DAS
DEMAIS ESPÉCIES DO GÊNERO. (FOTO: LUCAS GRANDINETTI)

2.3.1 CHAVE SIMPLIFICADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES VENENOSAS
1. a. Presença de fosseta loreal.................................................................................................... peçonhenta
b. Ausência de fosseta loreal.................................................................................................. 2
2. a. Ausência de cor vermelha no corpo................................................................................. não peçonhenta
b. Presença de cor vermelha no corpo.................................................................................. 3
3. a. Ausência de anéis pretos1................................................................................................... não peçonhenta
b. Presença de anéis pretos..................................................................................................... 4
4. a. anéis pretos em número par entre dois vermelhos e olhos grandes.......................... não peçonhenta
b. anéis pretos em número ímpar entre dois vermelhos,
olhos diminutos e cauda afilada........................................................................................... peçonhenta2

1

Anéis distinguem-se das faixas por circundarem o corpo inteiro, inclusive a região ventral
Chave não válida para utilização nas regiões norte e nordeste do Brasil, pois correm variações de corais verdadeiras com
padrão
2
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2.3.1.1 Principais características das víboras (Bothrops ssp., Lachesis muta,
Bothriopsis ssp, Bothrocophias hyoprora e Crotalus durissus)

IV

III
3

I – presença de fosseta loreal ; II – escamas quilhadas; III – dentição solenóglifa4; IV – guizo ou chocalho
(exclusivo de cascavéis)
FIGURA 2.1CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS NA IDENTIFICAÇÃO DE UMA VÍBORA (JARARACAS OU CASCAVEL),
EXEMPLARES COMUMENTE ENCONTRADOS EM AÇÕES DE RESGATE DE FAUNA. (FOTO: LUCAS
GRANDINETTI)

3
4

Fosseta Loreal é um orifício localizado entre o olho e a narina, sua função é a percepção térmica;
Dentição solenóglifa é um tipo de dentição articulada oca para inoculação do veneno.
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2.3.1.2 Principais características da cobra-verde (Philodryas olfersii)

III

I

II

IV
I – Faixa negra inicia-se no focinho e continua na parte posterior da região ocular; II – Escamas lisas; III – a cabeça
geralmente apresenta tonalidade mais escura, marrom-esverdeado; IV – dentição opstóglifa: dentes injetores posteriores
FIGURA 2.2CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS NA IDENTIFICAÇÃO DE UMA COBRA-VERDE VENENOSA ESPÉCIE COMUMENTE
ENCONTRADA EM AÇÕES DE RESGATE DE FAUNA. (FOTO: LUCAS GRANDINETTI)

2.3.1.3 Principais características das corais verdadeiras (Micrurus ssp.
Leptomicrurus ssp.)
A identificação de corais verdadeiras pode ser difícil se um conjunto de características não for
observado, como:





Olhos pequenos;
Cauda afilada;
Anéis completos, inclusive no ventre;
Anéis pretos sempre em número ímpar entre os vermelhos.

Porém, muitas falsas corais, aparentemente, apresentam padrão de coloração muito parecido com as
verdadeiras, portanto, é importante observar cautelosamente as características em conjunto.
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II

I
I – Dentição proteróglifa: dentes injetores anteriores com sulco e não ocos; II – olhos pequenos
FIGURA 2.3 PADRÃO DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICO DAS CORAIS VERDADEIRAS: NÚMERO ÍMPAR DE ANÉIS
PRETOS ENTRE ANÉIS VERMELHOS

2.3.2 FOLDER SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CONTRA ANIMAIS
PEÇONHENTOS
Uma cartilha, contendo linguagem fácil e resumida, será distribuída para a equipe de resgate, inclusive
para os componentes das frentes de desmate, contendo os principais procedimentos em caso de
acidentes com animais peçonhentos.

Programa de Capacitação Pessoal: Resgate de Fauna – PCH Quartel III, Pág. 10

FIGURA 2.4 CARTILHA A SER DISTRIBUÍDA AOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA, EM ESPECIAL PARA AS EQUIPE DE RESGATE E DE DESMATE.

2.4

PREVENÇÃO E PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE OFÍDICO

A única forma de tratamento no caso de picada de serpente venenosa é tomar o soro anti-ofídico.
Existem vários procedimentos difundidos na cultura popular, como o uso de torniquetes, cortar o local
da picada para “drenar” o veneno, colocar urina humana no local da picada, uso de imersão de fumo,
chás diversos, etc. Todos estes procedimentos são arriscados e podem agravar ainda mais o quadro
clínico do acidentado.
Grande parte dos acidentes com serpentes venenosas no Brasil são causados por espécies de jararacas
(Bothrops ssp.). As jararacas são espécies terrícolas e quase nunca freqüentam locais acima do nível do
solo, como galhos de árvores. Dessa forma, grande parte dos ataques ocorre na região da perna (75%
dos acidentes ocorrem até a altura dos joelhos). O uso de botas e de perneiras de couro á suficiente
para evitar grande parte dos acidentes com jararacas. Objetos amontoados no chão, como entulhos,
madeira e outros, podem proporcionar esconderijo ideal para diversas espécies de serpentes. Dessa
forma, quando da manipulação destes objetos, é aconselhável atenção especial e uso de luvas de raspa
de couro.

Não existe remédio caseiro para picada de serpente. Ao ser picado,
procure rapidamente o hospital mais próximo.
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As toxinas produzidas pelas serpentes podem atuar de diferentes formas em nosso organismo,
dependendo da natureza protéica da mesma:


Ação neurotóxica: atua no sistema nervoso podendo causar insuficiência respiratória,
cardíaca e renal. Ocorre nas espécies de coral verdadeira (Micrurus), cascavel (Crotalus
durissus) e surucucu (Lachesis muta).



Ação proteolítica: apresenta amplo espectro de reações, como ação anticoagulante,
necrose, hemorragia que pode se manifestar localmente ou em órgãos, como pulmões,
aparelho digestivo e rins. Ocorre nas espécies de jararaca (Bothrops, Bothrocophias
hyoprora e Bothriopsis) e de cascavel (Crotalus durissus).

O tipo de soro pode variar em função das propriedades da toxina.
Dessa forma, é importante anotar as características principais da
serpente para informar ao médico.
Existe atualmente soros de ampla atuação no caso de dúvida sobre qual espécie envolvida (soro
antibotrópico-crotálico e antibotrópico-laquético). O soro deve ser mantido a uma temperatura entre 4
e 8oC para que suas propriedades sejam conservadas. É desaconselhável a aplicação de soro por pessoa
leiga, uma vez que o mesmo pode causar reações adversas diversas no paciente. Estas reações podem
ser controladas dentro de um hospital, mas não em uma frente de obra, de desmate ou de resgate de
fauna.

Não é aconselhável a manutenção de soro em centro de triagem de
fauna ou ambulatório de canteiro de obras. Deve-se haver
estrutura necessária para o rápido transporte do acidentado para
um hospital mais próximo.
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Apêndice II

Modelos de Caixas para Contenção e Transporte de Exemplares
da Fauna
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NOTAS:
1 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS.

TÍTULO

RESP.

Escala:

S/E

Lucas Grandinetti Amado de Sousa / Biólogo - CRBio 44067/04-D

FOLHA

DES.

PROJETO DE RESGATE DE FAUNA
Rodrigo Augusto Da Silva Ferreira / Geógrafo - CREA/MG 76259/D

CONF.
Lucas Grandinetti

DATA:

AGOSTO/2008

01/01

COMPLEXO QUARTEL

CAIXA PARA ANIMAIS PEQUENO PORTE
(BARCO E CT)
CAIXA TIPO 04

PROJETO
REV.
QRT-REF-005

0

S/E

Lucas Grandinetti Amado de Sousa / Biólogo - CRBio 44067/04-D

Escala:

FOLHA

TÍTULO

RESP.

COMPLEXO QUARTEL

DES.

PROJETO DE RESGATE DE FAUNA
Rodrigo Augusto Da Silva Ferreira / Geógrafo - CREA/MG 76259/D

CONF.

Lucas Grandinetti

DATA:

AGOSTO/2008

CAIXA COM DOIS AMBIENTES
PARA SERPENTES (BARCO)
CAIXA TIPO 03

01/01

PROJETO
REV.
QRT-REF-004

0

TÍTULO

RESP.

Escala:

S/E

Lucas Grandinetti Amado de Sousa / Biólogo - CRBio 44067/04-D

DES.

COMPLEXO QUARTEL
PROJETO DE RESGATE DE FAUNA

Rodrigo Augusto Da Silva Ferreira / Geógrafo - CREA/MG 76259/D

CONF.
Lucas Grandinetti

FOLHA

DATA:

AGOSTO/2008

CAIXA PARA BARCO E SOLTURA
DE ANIMAIS EM GERAL
CAIXA TIPO 02

01/01

PROJETO
REV.
QRT-REF-003

0

S/E
Escala:

FOLHA

TÍTULO

RESP.
Lucas Grandinetti Amado de Sousa / Biólogo - CRBio 44067/04-D

COMPLEXO QUARTEL

DES.

PROJETO DE RESGATE DE FAUNA
Rodrigo Augusto Da Silva Ferreira / Geógrafo - CREA/MG 76259/D

CONF.

Lucas Grandinetti

DATA:

AGOSTO/2008

CAIXA GRANDE PARA MAMÍFEROS NO CT
CAIXA TIPO 01

01/01

PROJETO
REV.
QRT-REF-002

0

Gancho
10 cm
30 cm

90cm

Laço

Espuma

120 cm

S/E

Lucas Grandinetti Amado de Sousa / Biólogo - CRBio 44067/04-D

Escala:

FOLHA

TÍTULO

RESP.

COMPLEXO QUARTEL

DES.

Rodrigo Augusto Da Silva Ferreira / Geógrafo - CREA/MG 76259/D

CONF.
Lucas Grandinetti

DATA:

AGOSTO/2008

Couro

PROJETO DE RESGATE DE FAUNA
EQUIPAMENTO
PARA MANUSEIO DE SERPENTES

01/01

PROJETO
REV.
QRT-REF-002

0

Apêndice III

Planta Baixa do Centro de Triagem de Fauna
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LABORATÓRIO

BANHEIRO

RECINTO 1

DEPÓSITO
RECINTO 2

RECINTO 3
SALA DE CONTROLE

RECINTO 4

TÍTULO

RESP.

Escala:

S/E

Lucas Grandinetti Amado de Sousa / Biólogo - CRBio 44067/04-D

FOLHA

COMPLEXO QUARTEL

DES.

PROJETO

Rodrigo Augusto Da Silva Ferreira / Geógrafo - CREA/MG 76259/D

CONF.
Lucas Grandinetti

01/01

DATA:

AGOSTO/2008

CENTRO DE TRIAGEM

REV.
QRT-REF-001

0

4

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA

O rio Paraúna tem suas nascentes na Serra do Espinhaço, no município de Conceição do Mato Dentro, a
uma altitude próxima de 1.200 m. A partir de suas nascentes, segue no sentido norte até a confluência
com o córrego Ponte Nova, onde muda de direção e passa a correr no sentido oeste desaguando no rio
das Velhas, a montante da localidade de Nossa Senhora da Glória, após percorrer cerca de 140 km.
O rio Paraúna pertence à bacia hidrográfica do rio São Francisco (SF5), integrando a sub-bacia do rio
das Velhas. O rio representa aproximadamente 15% da produção hídrica do rio São Francisco no seu
trecho mineiro. A bacia do Paraúna possui uma área de drenagem total de aproximadamente 1.670 km².

FIGURA 4.1 MICRO-BACIA DO RIO PARAÚNA: O RIO CIPÓ E O RIBEIRÃO CONGONHAS SÃO DOIS DOS
PRINCIPAIS AFLUENTES.

Diversos aspectos da biologia dos peixes do rio Paraúna, incluindo sua calha e principais afluentes, são
ainda pouco conhecidos ou insuficientes para subsidiar ações futuras para conservação da ictiofauna.
Desta maneira, a ampliação dos conhecimentos básicos sobre a estrutura das comunidades de peixes,
antes da conclusão das obras, deve ser considerado um aspecto necessário para subsidiar as ações de
conservação e manejo da ictiofauna regional.
A disponibilidade de conhecimentos detalhados sobre as comunidades de peixes é importante para o
direcionamento das ações referentes à conservação da ictiofauna. Além disso, as mudanças nas
comunidades de peixes provocadas pelo empreendimento só poderão ser adequadamente entendidas se
os padrões básicos forem definidos, previamente, às alterações impostas pelo barramento, a fim de
possibilitar comparações futuras.
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Durante a elaboração do EIA, foram registradas por meio da realização de 4 campanhas de campo ao
longo de um ciclo hidrológico completo, 15 espécies de peixes distribuídas em 10 gêneros, 9 famílias e 3
ordens. O maior número de espécies foi registrado a jusante da PCH Paraúna, sendo que das 10 espécies
capturadas neste ponto de amostragem, três são grandes migradores (Salminus franciscanus - dourado,

Leporinus obtusidens - piau verdadeiro e Prochilodus costatus - Curimatã-pioa).
O rio Paraúna é composto por dois trechos bastante distintos, a montante e a jusante da PCH Paraúna. A
PCH Paraúna não exerce influência alguma nos deslocamentos das espécies de peixes da bacia, mas sim,
o desnível geológico natural no qual o barramento da mesma encontra-se implantado.

FOTO 4.1 O DESNÍVEL GEOLÓGICO NATURAL PRESENTE NO RIO PARAÚNA
DETERMINA DIFERENÇAS MARCANTES NA DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES.

A cachoeira, independentemente da presença de um barramento em sua crista, representa uma barreira
natural intransponível aos deslocamentos de qualquer natureza das espécies de peixes, apresentando
cerca de 60 metros de queda vertical. O trecho a jusante deste desnível natural recebe contribuições do
rio Cipó, corpo d’água reconhecidamente importante nos processos autoecológicos de várias espécies
de peixes da sub bacia do rio das Velhas.
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FOTO 4.2 FOZ DO RIO CIPÓ NO RIO PARAÚNA: TRECHO IMPORTANTE
PARA O RECRUTAMENTO DE INDIVÍDUOS À SUB BACIA DO RIO DAS
VELHAS.

Nos pontos a montante da PCH Paraúna, área de influencia direta das PCH’s Quartel I, Quartel II e
Quartel III não foi registrada nenhuma espécie migradora. Tal fato corrobora a idéia de que a cachoeira
da PCH Paraúna constitui barreira natural intransponível à migração ascendente de populações de
peixes da bacia do rio das Velhas.

4.1

PROJETO DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA PRÉ-B ARRAMENTO

4.1.1 INTRODUÇÃO /JUSTIFICATIVAS
A construção de usinas hidrelétricas pode causar modificações na estrutura da ictiofauna nativa,
acarretando muitas vezes na redução / desaparecimento de algumas espécies e aumento de outras, bem
como a introdução de espécies exóticas.
A mitigação dos impactos sobre a ictiocenose do rio Paraúna de uma forma geral, pode ser alcançada
por meio da elaboração de medidas de controle e manejo, que devem ser previamente balizadas por
dados acerca do comportamento autoecológico das espécies e de suas interações com o meio ambiente
em função das variações físicas do ambiente.
Tais informações só podem ser obtidas por meio da comparação de dados antes e após a implantação
dos empreendimentos. Visando gerar uma base de dados acerca dos aspectos ecológicos da ictiocenose
do rio Paraúna para subsidiar futuras análises comparativas é que o presente projeto é proposto.

4.1.2 OBJETIVOS
O monitoramento da ictiofauna anterior à implantação da barragem tem por objetivo principal gerar
uma base de dados sobre o comportamento e exigências autoecológicas das espécies de peixes no rio
Paraúna. Os seguintes aspectos deverão ser analisados:


determinação dos habitats mais importantes para a ictiocenose local;



levantamento de potenciais focos de introdução de espécies exóticas;



determinar o padrão de distribuição de espécies ao longo da bacia do rio Paraúna;



determinação dos locais e épocas de desova da maioria das espécies;



determinação da diversidade de espécies, similaridade entre pontos amostrais e abundância
de espécies;



determinação do padrão de tamanho das espécies;



análise da ictiofauna a nível de microbacia;



determinação da atividade de pesca no rio Paraúna;



proposição de medidas específicas para mitigação de impactos, caso necessário.
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4.1.3 METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tendo em vista que o rio representa um ambiente contínuo, a análise da ictiofauna do rio Paraúna
deverá ser feita de forma conjunta, levando em consideração a presença de todos os empreendimentos
do Complexo Quartel.
A definição dos pontos amostrais deve ser feita levando em consideração os demais empreendimentos
já implantados na área bem como a presença de acidentes geológicos naturais, visando identificar
barreiras naturais e artificiais à dispersão das espécies. Além disso, afluentes significativos também
devem ser levados em consideração, visando determinar rotas alternativas potenciais para as espécies
de peixes após a implantação dos barramentos e formação dos reservatórios.
Dessa forma, visando alcançar os objetivos propostos, são aqui sugeridos os pontos amostrais. Ajustes
quando da execução do projeto poderão ser feitos em função das condições observadas em campo:
QUADRO 4.1: PONTOS AMOSTRAIS SUGERIDOS PARA O MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA PRÉ BARRAMENTO
Pontos

Localização

P 01

Montante do futuro reservatório da PCH Quartel I

P 02

Área do futuro reservatório da PCH Quartel I

P 03

Jusante do barramento PCH Quartel I

P 04

Área do futuro reservatório da PCH Quartel II

P 05

Jusante do barramento da PCH Quartel II

P 06

Área do futuro reservatório da PCH Quartel III

P 07

A jusante do barramento da PCH Quartel III

P 08

Jusante da PCH Paraúna

P 09

Foz do rio Cipó no rio Paraúna

Coordenada UTM 11
0620988 //
7935995
0619418 //
7935148
0615960 //
7936393
0614625 //
7939036
0613302 //
7939546
0612670 //
7939517
0661078 //
7939376
0608440 //
7938805
0605659 //
7935553

Além destes pontos localizados no rio Paraúna, deverão ser amostrados seus principais afluentes na
área dos empreendimentos, tais como: córrego Contagem, córrego do Bicho e córrego do Quartel.

4.1.3.1

Procedimentos Durante as Coletas e em Laboratório

Nos pontos de amostragem especificados previamente, os peixes serão coletados qualitativamente com
tarrafas, redes tipo picaré e peneiras. Sempre que possível serão utilizadas redes de emalhar de malhas
3 a 12 cm (medidos entre nós opostos), para análises quali quantitativas.
Os peixes capturados serão acondicionados em sacos plásticos etiquetados, separados por estação, tipo
de ambiente, artefato de pesca e malhas. Após este procedimento todos os exemplares serão
acondicionados em recipientes apropriados e fixados em formalina 10%.

11

Estas coordenadas poderão sofrer ajustes quando da execução do projeto
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Em laboratório, todo o material será lavado e conservado em solução de álcool etílico 70%. Todos os
exemplares capturados através das redes de espera serão identificados, etiquetados e posteriormente
pesados e medidos (comprimento padrão).

4.1.3.2 Análise das Capturas por Unidade de Esforço (CPUE’s)
Quando utilizadas redes de espera, as abundâncias relativas das espécies serão estimadas em função do
número e biomassa por unidade amostral, de acordo com as seguintes equações:
12

CPUEn =

 ( Nm / EPm) * 100, e

m 3
12

CPUEb =

 ( Bm / EPm) * 100, onde:
m 3

CPUEn
CPUEb
Nm
Bm
Epm
m

=
=
=
=
=
=

captura em número por unidade de esforço;
captura em biomassa (peso corporal) por unidade de esforço;
número total dos peixes capturados na malha m;
biomassa total capturada na malha m;
esforço de pesca (área em m2 das redes de malha m);
tamanho da malha (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 cm).

Deste modo, serão obtidas as seguintes CPUE’s:
CPUE(n, b) malha

=

CPUE, em número e biomassa, por ponto de coleta;

CPUE(n, b) malha

=

CPUE, em número e biomassa, por malha;

CPUE(n, b) espécie

=

CPUE, em número e biomassa, por espécie;

Nos demais casos, a captura será comparada através da padronização do esforço de pesca dos demais
artefatos utilizados.

4.1.3.3 Estudos sobre Reprodução
Os estudos referentes a ciclos reprodutivos serão desenvolvidos para as eventuais espécies migradoras
e/ou de importância comercial que porventura sejam capturadas no corpo d’água. Para estas espécies,
os estádios de maturação gonadal (imaturo/repouso, em maturação, maduro e desovado/esvaziado)
serão determinados macroscopicamente em campo. Para os estádios com diagnóstico duvidoso, será
coletado um fragmento de gônada, fixado em solução de Bouin e conservado em álcool 70% para
posterior processamento histológico. Este estudo tem como objetivo determinar a função de
determinado corpo d’água no ciclo de vida das espécies.

4.1.3.4 Diversidade de Espécies
O índice de diversidade de espécies será calculado empregando-se o índice de Shannon, descrito pela
equação:
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H' = 

S

 ( pi) * (log

n

pi ) , onde:

i 1

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

Nestes cálculos foram utilizados os valores das CPUE’s em número para cada uma das espécies.
Também será calculada a Equitabilidade da comunidade através da fórmula:

E=

H'

ln( N )

, onde:

H’= Índice de diversidade de Shannon;
N = número de espécies.

4.1.3.5 Similaridade
Análise de similaridade será realizada para uma matriz de dados baseada na presença e na ausência das
espécies para cada estação, incluindo-se todos os dados. Este procedimento analisa somente a
composição de espécies entre as áreas (presença e ausência), pois é dado peso igual para todas as
espécies, independente da abundância de cada uma.
Como método de análise será empregado o índice de similaridade de Sorensen, calculado entre os
pontos de coleta segundo a fórmula:

S  2 j (a  b) , onde:
S = índice de similaridade;
j = número de espécies comuns nos pontos de amostragem a e b;
a e b = número de espécies exclusivas nos pontos de amostragem a e b.

4.1.4 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE TANQUES DE PISCICULTURA NA ÁREA DE
ENTORNO E DIRETAMENTE AFETADA
Todas as propriedades que serão parcial ou totalmente alagadas pelo reservatório serão inspecionadas.
Naquelas onde forem encontrados tanques de criação de peixes deverá ser feita a despesca total12.
A retirada dos peixes será feita com o uso de redes e a destinação dos mesmos se dará de acordo com a
negociação feita com o proprietário. Em hipótese alguma os peixes deverão ser liberados nos cursos
d’água da região, mesmo que estes sejam de pequeno tamanho ou não se prestem para o consumo.
Após a despesca dos peixes existentes nos tanques, estes serão esgotados através de bombas,
drenagem para outro tanque fora da ADA ou outro método adequado para a situação. A água poderá ser

12
Esta questão deverá compor uma das formas de indenização aos proprietários diretamente afetados, no Projeto de
Negociação de Terras
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liberada no rio após sua passagem por um filtro para reter ovos e alevinos. Após essa etapa será
realizada a assepsia com a aplicação de cal.
Ressalta-se que durante as campanhas de campo para elaboração do EIA, nenhum tanque de
piscicultura ou açude foi encontrado na região. Este dado poderá ser confirmado e atualizado ao longo
do monitoramento.

4.1.5 AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE
TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES (STP)
Conforme abordado anteriormente, o desnível geológico natural existente no rio Paraúna, na área de
inserção da PCH Paraúna, determina dois trechos de rio bastante distintos. O trecho a jusante deste
desnível natural é influenciado pelo rio Cipó e rio das Velhas (uma vez que não existem barreiras físicas
ao deslocamento dos peixes nestes trechos). O trecho a montante não recebe indivíduos de peixes
resultantes de deslocamentos ascendentes, em função da barreira física imposta pela cachoeira.
Dessa forma, não existem dados técnicos que indiquem a necessidade de um STP nas PCH’s do
Complexo Quartel, uma vez que aquele trecho de rio não constitui rota acessível aos deslocamentos de
qualquer natureza (trófica, reprodutiva, sazonal, térmico, de crescimento, etc) dos peixes da bacia do rio
das velhas.
Com a formação dos reservatórios e trechos de vazão reduzida, espera-se que ocorra uma nova
organização da distribuição espacial das espécies nestes trechos principalmente, porém, tais alterações
não representarão risco em longo prazo à integridade das ictiocenoses do local.

4.1.6 EQUIPE TÉCNICA
O projeto deverá ser executado por um biólogo, com experiência em projetos de levantamento e
monitoramento da ictiofauna.

4.1.7 CRONOGRAMA FÍSICO
Deverão ser realizadas 4 campanhas trimestrais durante a implantação dos empreendimentos.

4.1.8 ACOMPANHAMENTO E PRODUTOS
Ao final de cada campanha deverá ser elaborado um relatório parcial, contendo a metodologia detalhada
utilizada bem como os resultados obtidos.

4.1.9 GESTÕES INSTITUCIONAIS
Deverá ser solicitado junto ao IEF licença para pesca científica.
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4.1.10 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O responsável pela implantação do projeto é o empreendedor.

4.2

PROJETO DE MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA PÓS ENCHIMENTO

4.2.1 INTRODUÇÃO /JUSTIFICATIVAS
A formação de reservatórios para geração de energia representa significativa perda de habitats para a
ictiofauna de determinado rio, podendo acarretar na reestruturação da ictiocenose a níveis locais,
regionais, bem como na extinção de espécies de peixes.
Visando detectar alterações na distribuição, composição, abundância, freqüência, etc, das espécies de
peixes do rio Paraúna, após a formação dos reservatórios e trechos de vazão reduzida, propõe-se a
continuação do monitoramento após o enchimento dos reservatórios.
Mesmo sabendo-se que as populações das espécies de peixes registradas durante a elaboração do EIA
no rio Paraúna se manterão viáveis em longo prazo após as interferências no rio, os dados gerados no
presente estudo poderão incrementar o entendimento dos impactos ambientais advindos da
implantação/operação de pequenas centrais hidrelétricas sobre a ictiofauna.

4.2.2 OBJETIVOS
Dar prosseguimento ao monitoramento da ictiofauna após o enchimento dos reservatórios e gerar base
comparativa de dados com aqueles obtidos na fase anterior, visando detectar alterações nos
parâmetros analisados nas diferentes fases do empreendimento.
Os dados obtidos poderão subsidiar a elaboração de medidas de conservação, caso pertinentes.

4.2.3 METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Deverão ser utilizados os mesmos procedimentos metodológicos do monitoramento pré-enchimento, de
forma que os dados a serem obtidos possam ser comparados. Os pontos amostrais deverão ser os
mesmos amostrados na etapa anterior, adequando-se apenas a descrição em função da formação dos
reservatórios e TVR’s.
Pontos

Localização

P 01

Montante do futuro reservatório da PCH Quartel I

P 02

Área do reservatório da PCH Quartel I

P 03

TVR da PCH Quartel I

P 04

Área do reservatório da PCH Quartel II

P 05

TVR da PCH Quartel II

P 06

Área do reservatório da PCH Quartel III

Coordenada UTM
0620988 //
7935995
0619418 // 7935148
0615960 //
7936393
0614625 //
7939036
0613302 //
7939546
0612670 // 7939517

Continua...
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Continuação...
P 07

TVR da PCH Quartel III

P 08

Jusante da PCH Paraúna

P 09

Foz do rio Cipó no rio Paraúna

0661078 //
7939376
0608440 //
7938805
0605659 //
7935553

4.2.4 EQUIPE TÉCNICA
O projeto deverá ser executado por um biólogo, com experiência em projetos de levantamento e
monitoramento da ictiofauna.

4.2.5 CRONOGRAMA FÍSICO
Deverão ser realizadas 4 campanhas trimestrais, contemplando 1 ciclo hidrológico completo. A 1ª
campanha deverá iniciar 4 meses após o enchimento do reservatório.

4.2.6 ACOMPANHAMENTO E PRODUTOS
Ao final de cada campanha deverá ser elaborado um relatório parcial, contendo a metodologia detalhada
utilizada bem como os resultados obtidos.

4.2.7 GESTÕES INSTITUCIONAIS
Deverá ser solicitado junto ao IEF licença para pesca científica, ou renovação da licença solicitada na
fase anterior, se o responsável técnico for o mesmo.

4.2.8 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O responsável pela implantação do projeto é o empreendedor.

4.3

PROJETO DE RESGATE DA ICTIOFAUNA D URANTE O DESVIO DO RIO E
ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

4.3.1 INTRODUÇÃO /JUSTIFICATIVAS
Embora proporcionem condições adversas semelhantes para a ictiofauna, os processos de desvio do rio
(formação do trecho ensecado) e enchimento do reservatório possuem peculiaridades.
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 são executadas de forma gradativa, permitindo que o
resgate dos peixes seja mais eficiente e evitando que, na maioria das vezes, ocorram mortandades
expressivas. No segundo caso – enchimento do reservatório – as condições para o trecho a 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 (se durante
as 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 no TVR; extensão do rio que irá ficar com fluxo
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comprometido; características do substrato do rio no trecho de jusante; hábito de vida das espécies de
peixes presentes na região e tamanho dos exemplares.
Devido ao grande número de variáveis e complexidade das mesmas, não existem ações padronizadas
que possam ser indicadas para esses eventos. Desse modo, o sucesso dos programas de salvamento da
ictiofauna dependem primariamente da rapidez com que as ações são executadas, além do
monitoramento constante de toda a área afetada enquanto as condições adversas estiverem presentes.

4.3.2 OBJETIVOS
O objetivo do Projeto é o de acompanhar as ações de desvio do rio Paraúna para construção da
barragem da PCH Quartel III e o processo de enchimento do reservatório do referido empreendimento.
Durante esses eventos, serão avaliadas as condições dos trechos comprometidos e efetuadas as ações
de resgate da ictiofauna nas áreas que se fizerem necessárias.

4.3.3 METODOLOGIA / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Imediatamente após o desvio do rio para a construção do barramento e mais tarde durante o
fechamento da comporta para enchimento do reservatório, estará em campo uma equipe responsável
pelas ações de resgate dos peixes. As ações serão concentradas no trecho ensecado (durante o desvio
do rio) e abaixo da barragem até onde se registrarem condições adversas para a ictiofauna (durante o
enchimento do reservatório), e serão desenvolvidas até a retirada da maioria dos peixes aprisionados
em possíveis poções d’água. O futuro trecho de vazão reduzida da PCH Quartel III receberá significativas
contribuições hídricas do córrego Limoeiro, além de outros de menor porte e com nomenclatura não
definida a montante. Dessa forma, as ações de resgate durante o enchimento poderão se concentrar no
trecho a montante deste afluente. A avaliação final do local do resgate deverá ser feito em campo no
momento do evento, pois variações do regime hidrológico poderão influenciar no papel de determinado
afluente na manutenção de um fluxo contínuo de água no trecho de vazão reduzida.
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FIGURA 4.2 TRECHO DE VAZÃO REDUZIDA DA PCH QUARTEL III, ILUSTRANDO A LOCALIZAÇÃO DO CÓRREGO LIMOEIRO.

Conforme observado em outros empreendimentos e abordado anteriormente, poderão ser formados
alguns poções ao longo do leito do rio. Somente serão feitas intervenções nesses locais, no caso de
serem registradas condições que possam provocar a morte dos peixes. O TVR da PCH Quartel III é
caracterizado por um canyon inacessível. Dessa forma, apenas nos locais onde o acesso for viável e que
não ofereça risco à equipe é que serão executados os resgates.

FOTO 4.3 QUEDA D’ÁGUA INACESSÍVEL DO TVR DA PCH QUARTEL III

FOTO 4.4 CANYON DO TVR DA PCH QUARTEL III
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Segundo os registros disponíveis, durante as ações para enchimento de reservatórios, os principais
problemas são observados em áreas mais planas e com fundo de cascalho. Nestes locais os peixes não
têm tempo de se deslocar com o rebaixamento da lâmina d’água e podem morrer por dessecação. Deste
modo, estas regiões serão prioritárias para inspeção e resgate dos peixes.
As capturas nos poções deverão ocorrer de forma exaustiva, certificando a captura da maioria dos
exemplares de peixes possivelmente presos. A captura poderá ser feita por meio de redes de arrasto,
tarrafas, peneiras, puçás e demais artefatos, que serão selecionados de acordo com as características
dos poções d’água, como tamanho e profundidade.
Tendo em vista a presença de outros empreendimentos de mesma natureza, localizados a jusante da
PCH Quartel I, as PCH’s Quartel II e III, as ações de resgate poderão ser realizadas de forma integrada, se
os cronogramas físicos da implantação dos mesmos forem sincronizados.
Os peixes recolhidos vivos serão liberados no leito do rio Paraúna, nos locais que este mantiver volume e
fluxo de água satisfatórios. A liberação dos peixes deverá respeitar o isolamento natural proporcionado
pelas barreiras naturais da região como cachoeiras e corredeiras, caso ocorram.
Amostras dos exemplares mortos, se presentes em grandes quantidades, ou todos, quando o número for
pequeno, serão preservadas para utilização em estudos e também para depósito como material
testemunho da fauna local. Cabe salientar que nestas ocasiões são registradas espécies de difícil
captura através de métodos convencionais de amostragem.

4.3.4 EQUIPE TÉCNICA


Resgate de ictiofauna durante o desvio do rio

Durante este evento, a equipe deverá ser composta por 1 biólogo (ictiólogo) e 4 auxiliares de campo.


Resgate de Ictiofauna durante o enchimento do reservatório

Durante este evento, o trecho do rio Paraúna a sofrer alterações em decorrência da diminuição da vazão
do rio a jusante da barragem é maior. Dessa forma, a equipe deverá ser composta por 2 biólogos
(ictiólogos) e 8 auxiliares de campo.
Em ambos os eventos, a equipe poderá ser redimensionada de acordo com a demanda observada em
campo, em especial se os eventos ocorrerem simultaneamente entre os empreendimentos do complexo
Quartel.

4.3.5 CRONOGRAMA FÍSICO
A execução do Projeto de Resgate de Ictiofauna será definida pelo cronograma de obras, ou seja,
quando da definição do desvio do rio e enchimento do reservatório. As ações deverão ser executadas
até quando os poções possivelmente formados secarem e os peixes forem resgatados.
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4.3.6 ACOMPANHAMENTO E PRODUTOS
Ao final das atividades de resgate de ictiofauna em cada evento, deverá ser elaborado um relatório final,
contendo dados quali quantitativos do resgate, metodologia detalhada e registro fotográfico completo,
caracterizando os procedimentos adotados bem como as espécies de peixes capturadas.

4.3.7 GESTÕES INSTITUCIONAIS
Antes da ação de resgate, a equipe deverá solicitar ao IEF (Instituto Estadual de Florestas) licença para
pesca científica.

4.3.8 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A implantação deste Projeto é responsabilidade do empreendedor.
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5

PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROMÉTRICO

5.1

PROJETO DE MONITORAMENTO HIDROSSEDIMENTOLÓGICO

5.1.1 COLETA E ANÁLISES LABORATORIAIS
Conjuntamente às atividades de medição de vazões líquidas serão realizadas as coletas de amostras
para determinação da concentração de sólidos e granulometria. A amostragem dos sedimentos em
suspensão será realizada com amostradores integradores do tipo US-DH-49 ou US-DH 48, conforme
ilustrado nas fotos 7, 8, 9 e 10, em função da profundidade da lâmina de água. Como protocolo de coleta,
será utilizado o método de amostragem por igual incremento de largura (IIL). Nesse método, a seção
transversal é dividida numa série de segmentos de igual largura onde em cada vertical se obterá uma
amostra de aproximadamente 400 ml, sendo que o número de verticais irá variar de acordo com a
largura do rio; porém, o número mínimo será de dez verticais.
Após a amostragem das diferentes verticais, as diversas subamostras serão reunidas em uma só
amostra, sendo a concentração determinada em laboratório através do método de filtração ou
evaporação. Para determinação da granulometria deverá ser empregado, alternativamente, o método da
pipetagem ou das peneiras.
O leito do rio será caracterizado utilizando equipamento específico. Esta amostragem irá depender do
material que compõem o leito dos rios. A Foto 5.1 ilustra uma amostragem realizada em rio de fundo
areno-siltoso. Os sedimentos de fundo serão determinados sempre que houver arraste e desde que seja
possível realizar a coleta.
Para tanto será empregado também um amostrador de saca modelo Helley Smith, igual ao que
apresentado na foto 12.
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Foto 5.1: Ilustração de uma campanha de coleta de sedimentos em suspensão

Foto 5.2: Ilustração da coleta de material de fundo utilizando amostrador Helley - Smith

5.1.2 CÁLCULO DAS DESCARGAS SÓLIDAS EM SUSPENSÃO
A partir da coleta das amostras e análises de laboratório serão calculadas as concentrações e com base
nas vazões serão estabelecidas as descargas sólidas em suspensão do leito e total para os postos,
determinadas para cada campanha.

5.1.3 CONSTRUÇÃO DAS CURVAS DE DESCARGA SÓLIDA
Após a obtenção de um número satisfatório de dados de descargas sólidas para os seis postos de
monitoramento deverão ser elaborados os ajustes de curvas de descarga sólida características. Estas
curvas serão retraçadas a cada 12 novas medições.

5.1.4 DEFINIÇÃO DO REGIME HIDROSSEDIMENTOLÓGICO
A partir do monitoramento e consistência contínua das informações hidrológicas e sedimentológicas,
levantadas no monitoramento realizado, será caracterizado o novo regime de escoamento dos rios
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formadores dos aproveitamentos hidrelétricos, permitindo assim avaliar os efeitos secundários
decorrentes da implantação dos reservatórios.
Instalada a rede e a operação da mesma, os dados derivados do monitoramento associados a
informações complementares, serão empregados para realizar os estudos relativos a (s):

5.1.4.1 Análise morfológica
Este procedimento permitirá analisar se há qualquer área potencial de erosão no trecho do rio afetado
pelo projeto. Além das informações coletadas deverão ser utilizadas fotos aéreas e imagens de satélite,
de várias datas, para avaliar a estabilidade do canal, padrões de movimento do assoreamento, fontes de
aporte de sedimentos e processos morfológicos.

5.1.4.2 Análise do transporte de sedimentos a montante dos barramentos
Será utilizado um software específico para avaliar os efeitos da barragem vertedouro na capacidade de
transporte de sedimentos do canal ao longo das zonas de remanso. Serão feitas estimativas da taxa de
deposição de carga de fundo atrás do barramento, extensão longitudinal da deposição e tempo de
preenchimento.
Deverão ser feitas avaliações se a redução da velocidade e o stress de atrito causar qualquer
sedimentação de finos atrás do barramento. Um perfil de equilíbrio de longo prazo do leito do rio
também será determinado valendo-se de equações analíticas e métodos de “regime” de canal estável.

5.1.4.3 Análise do transporte de sedimentos a jusante dos barramentos
Os empreendimentos irão alterar o regime de descarga e de aporte de sedimentos imediatamente a
jusante das barragens-vertedouro. Portanto serão feitas avaliações da resposta da calha para jusante da
barragem-vertedouro valendo-se da análise disponível do modelo hidráulico e da análise morfológica.
Tal procedimento prevê avaliar a erosão temporária potencial ou a degradação abaixo da barragemvertedouro, incluindo sedimentação potencial de finos devido à redução do regime de fluxo.
A partir dos estudos enumerados acima, deverão ser recomendadas:


Medidas Mitigadoras e Corretivas

Será analisada a necessidade futura de se implantar medidas mitigadoras e corretivas de sedimentação.
Tais medidas poderão envolver a instalação de estruturas específicas na zona de derivação da
barragem-vertedouro e das turbinas.


Plano de Monitoramento

Deverá ser preparado um Plano de Monitoramento para dar prosseguimento na coleta de informações
de longo prazo. O plano deverá avaliar o tipo de parâmetros que deverão ser monitorados, tais como
amostras de material de fundo, seções topográficas transversais e outras, assim como a freqüência e o
tipo de interpretação que deverá ser realizada.
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5.2

PROJETO DE MONITORAMENTO DE VAZÕES AFLUENTES E DEFLUENTES
AO RESERVATÓRIO

5.2.1 LEVANTAMENTO DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS EXISTENTES NA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
Este levantamento deverá ser realizado junto das instituições oficiais e não oficiais, responsáveis pela
operação de redes e ou estações de monitoramento hidrológico e sedimentológico. Deverão ser
consideradas todas as informações de postos / estações existentes, estando as informações consistidas
ou não.

5.2.2 INSTALAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO COMPLEMENTAR
A rede projetada deverá contar com sete (07) postos fluviográficos compostos de linígrafo digital e
conjuntos de réguas limnimétricas. As Foto 5.3, Foto 5.4 e Foto 5.5 ilustram um posto instalado com
estes equipamentos.
Dos sete postos recomendados, quatro já estão instalados e operando desde meados de 2008 e são de
propriedade da Hidrotérmica. Dos outros três postos um deverá ser instalado a jusante da PCH Paraúna.
O outro deverá ser instalado próximo da foz do rio Cipó. O terceiro, localizado a jusante da confluência
dos rios Cipó e Paraúna, já vem sendo operado pela ANA, sendo necessário tão somente implementar as
medições de descarga líquida e sólida.
A densidade de postos de monitoramento, recomendada , dever ser suficiente para proporcionar a
caracterização do regime hidrológico e sedimentológico da região dos aproveitamentos. A distribuição
espacial da rede sugerida, preliminarmente, consta da Figura 5.1.
Tendo em vista, que nestes postos serão realizadas medições de vazão, observa-se desde já, que para
obtenção de dados confiáveis faz-se necessário atender certos requisitos básicos como, por exemplo, a
obrigatoriedade de escolha de um trecho retilíneo do rio, margens bem definidas, altas e estáveis, fácil
acesso durante as cheias, leito regular e estável, preferencialmente, local com águas tranqüilas e
localizado a montante de controles hidráulicos.
A exemplo dos postos já instalados, os dois postos novos deverão contar com, no mínimo, 06 lances de
réguas. As réguas serão construídas segundo padrão da ANA. Estas réguas limnimétricas, devidamente
identificadas, serão fixadas em estacas de madeira-de-lei (8X8cm), aplainadas e pintadas na cor branca
ou preta, com esmalte sintético e enterradas até 80 cm de profundidade no solo. A amplitude de leitura,
em cada lance de régua, não deverá ultrapassar 1 metro e cada estaca não deverá conter mais do que 2
lances de régua. As réguas serão instaladas e alinhadas perpendicularmente ao eixo do curso do rio,
conforme mostrado na Foto 5.3. Os lances compreenderão toda a extensão da variação de nível do
curso d’água, partindo do ponto mais baixo até o nível mais alto, possibilitando o registro dos dados
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extremos. A definição destes pontos será realizada a partir de informações obtidas com os moradores
mais antigos da região.

Figura 5.1: Distribuição espacial da rede de monitoramento hidrossedimentológico proposta

Foto 5.3: Posto de réguas no rio das Antas

Foto 5.4: Piezômetro no rio das Antas
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Foto 5.5: Linígrafo instalado, pela equipe da Água e Solo, junto ao rio das Antas e detalhe dos
componentes deste equipamento
Os lances de réguas serão instalados de modo que a cota final de um coincida exatamente com a do
início do lance seguinte. Estes serão identificados com plaquetas numeradas seqüencialmente para que
o observador saiba qual é a medida do lance que ele está lendo. Para garantir a reinstalação das réguas,
nas mesmas cotas, serão implantados junto das mesmas, referências de nível (RRNN). Estas serão
confeccionadas em concreto, tendo na cabeça uma placa metálica com identificação.
Os PI e PF, que servem para identificar o local de medição das descargas e de apoio para fixação do cabo
de aço, serão instalados preferencialmente próximos da seção de réguas, permitindo a leitura da mesma
no decorrer das medições. Serão confeccionados em concreto, conforme ilustrado na Foto 5.4 e
enterrados a 0,5m de profundidade, ficando 1,0 m sobre o terreno.
Os linigrafos de pressão, para registro automático dos níveis de água, serão instalados nos locais
indicados na figura 1. Entretanto, tendo em vista a necessidade de realizar medições de descarga líquida,
na seção implantada junto a este posto será necessário estabelecer, com absoluto rigor, este local. As
características das estruturas de suporte dos linigrafos e a própria instalação dependem dos locais e do
tipo de equipamento a ser instalado. Estas informações, somente serão confirmadas quando da visita de
inspeção e reconhecimento da área. A partir da visita e da escolha do local será possível descrever
pormenorizadamente o tipo de instalação, requerida para o posto a ser instalado. A partir destas
informações será estabelecido um protocolo de instalação.
Na instalação dos postos serão executados:


o levantamento da seção transversal;



o croqui de localização da seção de réguas e da seção de medições de descarga líquida,



o georeferenciamento dos marcos instalados;



o croqui de acesso até a estação - documentado fotograficamente.
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No caso do equipamento automático, além dos serviços mencionados, deverão ser adotados
procedimentos específicos para resguardar a integridade física dos mesmos, frente a intempéries
climáticas. Para tanto, o posto, será provido de um sistema de proteção contra raios.
A estrutura do posto obedecerá o diagrama mostrado na Foto 5.2. A Foto 5.5 ilustra detalhes de alguns
componentes empregados em estações que estão em operação há mais de 60 meses e são semelhantes
aos que serão usados neste projeto.
O posto será alimentado com energia solar. A razão para desta recomendação está baseada no
fornecimento independente de energia que torna o posto mais confiável pois fica livre dos ruídos de
rede elétrica, de surtos de tensão e de picos produzidos por descargas atmosféricas na rede.
O posto também será dotado de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ilustrado na
Figura 5.3. A altura da haste de proteção será de, no mínimo, 7 metros, com cone de proteção de 45°,
representando o grau de proteção III, estimado em 90%.

Figura 5.2: Diagrama esquemático da configuração do posto
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Figura 5.3: Distribuição Espacial dos componentes e do sistema de proteção contra
intempéries climáticas do posto

5.2.3 OPERAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROMÉTRICO
A operação destes postos, compreende o acompanhamento periódico dos níveis de água e a medição
das vazões nos diferentes pontos selecionados, durante as quatro estações do ano. A manutenção da
rede poderá ser aperiódica, contemplando eventos de águas baixas, médias e altas.
As informações sobre os níveis do rio, registradas a cada hora, serão armazenadas no dataloger do
linigrafo e mensalmente, serão baixadas utilizando para tanto um laptop com conector e software
adaptados para este fim. Os dados serão consistidos, colocados no formato especificado pela ANEEL e,
encaminhados para o contratante ou para quem este indicar.
As medições de vazões líquidas e deverão ser realizadas ao longo de um período de trinta e seis (36)
meses, intensificando-se nos períodos chuvosos. Tanto os procedimentos como os equipamentos
empregados para medição desta variável deverão estar em conformidade com as recomendações da
literatura especializada.
O estudo do regime hidrológico de uma região, vazões afluentes e defluentes, exige o conhecimento da
variação temporal das descargas líquidas que passam por uma determinada seção. A determinação das
descargas líquidas (vazões) numa seção fluviométrica é um procedimento complexo, demorado e na
maioria das vezes envolve custos elevados. O procedimento, universalmente aceito, para determinação
das vazões líquidas é indireto. Resulta da convergência de dois procedimentos paralelos, medição dos
níveis, determinação da área molhada e velocidade média da água em uma determinada seção. No
decorrer do período de monitoramento serão realizadas medições de descarga líquida em todos os
postos. O procedimento e equipamentos (Foto 5.6) a serem empregados são descritos a seguir O
procedimento usual para determinar as cotas é a leitura da régua, antes e depois do final da operação
de medida de velocidade e da área. Este procedimento manual é suficientemente preciso e por esta
razão será adotado. Serve também para confirmar as leituras do sensor de pressão.
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A vazão será determinada com base na área da seção (área molhada) e na velocidade média do fluxo,
através de uma expressão do tipo:

sendo, A - área molhada da seção de escoamento e V - velocidade média da seção.
As velocidades serão medidas com molinetes devidamente aferidos no canal do Laboratório de
Instrumentação do IPH / UFRGS. Estes equipamentos são aferidos anualmente. Os molinetes a serem
utilizados neste serviço possuem certificado de calibração, válidos até dezembro de 2009, quando serão
submetidos a uma nova calibração.
A área molhada será determinada por meio da medição da largura do rio e da profundidade em um
número significativo de verticais ao longo da seção, nas quais é realizada a medição da velocidade. O
número de verticais depende da largura do rio e da regularidade do escoamento.
Cabe ainda observar que a velocidade superficial é medida a 10 cm de profundidade para que a hélice do
molinete fique submersa, enquanto que a velocidade de fundo é medida entre 15 e 25 cm acima do
fundo, em função da distância do lastro ao eixo do molinete.
O processo numérico de cálculo da medição convencional pode ser realizado na própria planilha de
campo durante o processo de medição, permitindo uma análise e consistência dos resultados obtidos.
Para cálculo da área será empregado o método da meia seção.
A seção de medição de vazão será descrita (inclusive com registro fotográfico) e amarrada
topograficamente. No início e no final da execução das medições de vazão, serão registrados os níveis
de água nas réguas, além do horário e data de cada medição.
Serão realizadas 36 medições de descarga líquida, procurando determinar um conjunto de pares de
valores de níveis e descargas líquidas, distribuídos entre níveis mínimos médios e máximos. Para tanto
estão previstas campanhas mensais de medições e esporadicamente campanhas intensivas que
permitam a realização de medições durante eventos de cheia. Estas campanhas serão realizadas se a
equipe julgar necessário em função do comportamento dos níveis dos rios no decorrer da operação
normal da rede de monitoramento. Esta estratégia implica em um aumento de esforço de campo mas
também aumenta a possibilidade de determinação das curvas chaves, em menor prazo.
Ainda assim, considerando que as chuvas são um fenômeno natural, existe o risco de que neste período
não ocorram chuvas de grande altura e / ou intensas, com reflexo direto nos níveis / vazões. Neste caso
restará ampliar o período de coleta de dados.
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Foto 5.6: Ilustração do equipamento e procedimento de medição de vazão

5.2.4 CONSTRUÇÃO DAS CURVAS-CHAVE DE DESCARGA LÍQUIDA
Construção e atualização, a cada doze medições de vazão, das curvas chaves de descarga líquida,
realizadas junto dos postos instalados na bacia de contribuição dos aproveitamentos hidrelétricos.
Deverão ser testados diferentes métodos de construção de curvas chaves entre os quais o logarítmico,
Stevens e área - velocidade. As curvas chaves serão construídas utilizando o método de melhor ajuste
ou aquele que melhor represente as condições hidráulicas da calha do rio.

5.2.5 LEVANTAMENTO DE SEÇÕES TOPOBATIMÉTRICAS E BATIMETRIA
Para a avaliação do assoreamento do rio e da área do reservatório, devem ser realizados três
levantamentos topobatimétricos em pelo menos 15 seções transversais ao longo dos 36 meses de
monitoramento. Os locais destas seções transversais serão determinados, utilizando imagens de alta
precisão e visita a região, quando deverá ser percorrida a toda a extensão da calha do rio, junto da área
de influência direta e indireta dos empreendimentos. Para coincidir com eventos significativos, as datas
das campanhas de levantamento, serão definidas com base no cronograma físico das obras e ajustadas
no decorrer do desenvolvimento das mesmas. Em função da profundidade da lâmina de água e das
condições de navegação, o levantamento das seções transversais, será executado utilizando um
ecobatimetro ou escalas graduadas.
Após a formação dos reservatórios, deverão ser realizadas as batimetrias ou seja a definição da
geometria do fundo dos mesmos. Estes levantamentos deverão ser realizados com um conjunto de
equipamentos interligados; ecobatimetro - GPS e laptop associados a um software específico.

5.2.6 PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES GERADAS PELA REDE DE
MONITORAMENTO
Consistência e análise das séries históricas de descarga líquida (variações de vazões), nos locais dos
aproveitamentos e dos aportes hídricos gerados pelas bacias de contribuição dos principais tributários
aos aproveitamentos hidrelétricos.
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5.2.7 INVESTIGAÇÕES HIDROLÓGICAS
As informações disponíveis sobre as seções transversais (topobatimétricas) serão empregadas na
análise das características do canal (rio) a montante e a jusante das barragens-vertedouro. Deverão ser
empregados tratamentos computacionais hidrológicos simplificados, valendo-se de um programa
unidimensional de remanso para avaliar o efeito das barragens – vertedouro e de derivações de vazão
na velocidade e profundidade da lâmina d’água na calha. Estes cálculos serão feitos para um espectro de
descargas de cheia e de seca.
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6

PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA

6.1

PROJETO DE MONITORAMENTO LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DA
ÁGUA

6.1.1 INTRODUÇÃO
A modificação do regime de vazão dos rios pela construção de reservatórios provoca alterações nas
dinâmicas física, química e biológica dos ecossistemas naturais, gerando um novo zoneamento
biogeográfico. Os principais responsáveis por esse impacto são as características morfológicas da bacia
de drenagem, o tipo de solo e vegetação inundados e as atividades antrópicas no entorno.
O estabelecimento do Projeto de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água permitirá
acompanhar a evolução das variações ecológicas e biogeográficas ocorridas em função da implantação
dos novos ambientes, considerando as flutuações do período sazonal. Além disso, este projeto tem
caráter preventivo, já que permitirá interceptar determinadas influências antropogênicas, através da
adoção ou adequação de medidas mitigatórias.

6.1.2 OBJETIVOS
O principal objetivo deste projeto é gerar dados sobre as variações ocorridas nos ambientes aquáticos
ao longo do período de implantação, pré-operação (enchimento) e operação dos reservatórios, buscando
principalmente:


Gerar informações a respeito das interferências sazonais nas características limnológicas,
indicadoras da qualidade ambiental e sanitária do rio Paraúna, na área de inserção das PCHs
Quartel I, Quartel II e Quartel III, considerando as fases de implantação, pré-operação e
operação da usina;



Acompanhar a evolução das alterações ocorridas durante a transformação rio/reservatório
dos trechos em questão e a necessidade ou não da adoção ou adequação de medidas
mitigatórias para o controle e manutenção da boa qualidade da água;



Monitorar a qualidade da água dos reservatórios formados, com o objetivo principal de
avaliar os riscos de eutrofização destes corpos d’água e verificar a ocorrência de processos
indicadores desse tipo de evolução na fase de operação;



Acompanhar e avaliar os riscos de colonização de organismos de interesse sanitário,
principalmente nas áreas de remanso e vazão reduzida;

6.1.3 METODOLOGIA
Este projeto de monitoramento deverá ser executado considerando metodologias distintas para cada
etapa de execução: Etapa 1 (Fase de implantação) e Etapa 2 (Fase de pré-operação/operação). As fases
de pré-operação (enchimento) e operação dos novos ambientes serão consideradas como uma só etapa
em decorrência do baixo tempo de enchimento dos reservatórios (aproximadamente 0,91 dia ou 22
horas na PCH Quartel I, 0,61 dia ou 15 horas na PCH Quartel II e 0,31 dia ou 7 horas na PCH Quartel III).
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Apresenta-se, a princípio, o escopo para as Etapas 1 e 2 do monitoramento. Com base na avaliação
destas etapas, poderá ser redefinido, oportunamente, os procedimentos básicos para a execução da
Etapa 3, que consistirá no monitoramento a longo prazo.

6.1.3.1

Etapa 1 – fase de implantação

Nesta etapa, o Projeto de Monitoramento terá como objetivos principais o levantamento de dados
indicadores da qualidade ambiental e sanitária do sistema hídrico, bem como ser um instrumento capaz
de verificar o grau de eficiência dos sistemas de minimização dos possíveis efeitos negativos à qualidade
das águas decorrentes das obras de implantação dos empreendimentos.
As amostragens deverão ser iniciadas concomitantemente ao início das obras civis, ou seja, a primeira
campanha deverá ser realizada juntamente à intervenção da área. Serão realizadas campanhas
trimestrais ao longo da fase de implantação, perfazendo um total de 6 campanhas, uma vez que a obra
tem duração prevista de 16 meses. Essas campanhas deverão considerar as épocas hidrológicas chaves,
como período chuvoso e estiagem, bem como as fases intermediárias, a fim de detectar as possíveis
interferências do período sazonal na qualidade das águas da região estudada.
Entre os pontos monitorados no diagnóstico do EIA, foram mantidos os seguintes pontos para a
avaliação da qualidade das águas do rio Paraúna na fase de implantação:


QUA-01: Rio Paraúna, a montante do futuro reservatório da PCH Quartel I, imediatamente a
jusante do córrego do Arrozal. Coordenadas UTM: 23K 620519 E, 7936120 N;



QUA -02: Rio Paraúna, no futuro reservatório da PCH Quartel I. Coordenadas UTM: 23K
618249 E, 7935241 N;



QUA-04: Rio Paraúna, a montante do futuro reservatório da PCH Quartel II, no futuro trecho
de vazão reduzida da PCH Quartel I. Coordenadas UTM: 0616017 E, 7936985 N;



QUA-05: Rio Paraúna, no trecho do futuro reservatório da PCH Quartel lI. Coordenadas
UTM: 23K 615087 E, 7938071 N



QUA-06: Rio Paraúna, imediatamente a montante do futuro eixo da PCH Quartel III.
Coordenadas UTM: 23K 612089 E, 7939736 N;



QUA-07: Rio Paraúna, a jusante do futuro reservatório e da casa de força da PCH Quartel III,
a montante do reservatório da PCH Paraúna (CEMIG). Coordenadas UTM: 23K 610404 E,
7939382 N.

O ponto QUA-03 (localizado no córrego Contagem, a montante da confluência com o rio Paraúna),
monitorado no EIA, foi excluído deste plano de estudos. Isso porque o seu monitoramento tinha como
objetivo principal avaliar se as águas do Córrego Contagem influenciariam na qualidade das águas a
jusante, uma vez que este corpo d’água possui uma vazão significante em relação ao rio Paraúna, no
futuro trecho de vazão reduzida da PCH Quartel I. Como os resultados observados em QUA-03 no
estudo de impacto ambiental foram satisfatórios e suas águas não apresentaram interferência negativa
no rio Paraúna, não se vê necessidade de manter o monitoramento do mesmo. Caso ocorram resultados
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fora do esperado no trecho de vazão reduzida da PCH Quartel I durante a etapa de operação deste
reservatório, o ponto QUA-03 poderá ser reintroduzido no plano de amostragem.
Os pontos de coleta para avaliação hidrobiológica serão coincidentes com os pontos de coleta para
avaliação físico-química e bacteriológica. A localização dos pontos pode ser visualizada no desenho QRTPAA-002, na Parte II deste documento.
Os parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos definidos para o acompanhamento da
qualidade da água no rio Paraúna, durante esta etapa, estão relacionados a seguir.
Físico-químicos:
Acidez total em CaCO3, alcalinidade total em CaCO3, cloretos, condutividade elétrica, cor, demanda
bioquímica de oxigênio (DBO5 dias), demanda química de oxigênio (DQO), dureza total, ferro solúvel, ferro
total, fósforo solúvel, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, óleos e
graxas, oxigênio dissolvido, pH, sólidos em suspensão, sólidos sedimentáveis, sólidos dissolvidos totais,
sólidos totais, temperatura da água, temperatura do ar e turbidez;
Bacteriológicos e Hidrobiológicos:

Escherichia coli, coliformes totais, fitoplâncton, zoobênton e zooplâncton.
Os parâmetros físico-químicos, assim como os bacteriológicos e hidrobiológiocos, serão monitorados
trimestralmente, buscando caracterizar a qualidade da água nos períodos de seca, chuva e
intermediários.

6.1.3.2 Etapa 2 – fases de pré-operação (enchimento) e operação
Conforme supracitado, as fases de pré-operação e operação serão consideradas como uma só etapa, em
decorrência do baixo tempo de enchimento dos reservatórios (aproximadamente 0,91 dia ou 22 horas na
PCH Quartel I, 0,61 dia ou 15 horas na PCH Quartel II e 0,31 dia ou 7 horas na PCH Quartel III).
O monitoramento nesta etapa tem como principal objetivo avaliar a qualidade das águas do rio Paraúna
durante o enchimento dos reservatórios das PCHs Quartel I, Quartel II e Quartel III e, após a formação,
acompanhar a dinâmica física, química e biológica dos novos ambientes, frente ao novo zoneamento
biogeográfico.
O monitoramento das fases de pré-operação e operação dos reservatórios iniciará após o término das
obras. A fim de observar as interferências causadas pelos enchimentos, serão realizadas duas
campanhas nessa fase, uma na semana anterior a este processo, podendo inclusive ser feita no dia do
fechamento da barragem, e outra dois meses após o seu início. Três meses após a realização desta
última campanha, serão realizadas mais 8 (oito) campanhas, com periodicidade trimestral, considerando
as épocas hidrológicas chaves, a fim de observar as interferências sazonais na qualidade da água do rio
Paraúna sob influência dos reservatórios já formados. Desta forma, o monitoramento desta etapa terá
duração prevista de aproximadamente dois anos e dois meses.
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Para a primeira campanha desta etapa, serão monitorados os mesmos pontos e parâmetros já definidos
para a etapa anterior.
A partir da segunda campanha, conforme previsto no EIA, serão introduzidos 2 (dois) novos pontos no
trecho de inserção do complexo Quartel, nos TVRs das PCHs Quartel II e Quartel III, a saber:


QUA-08: Rio Paraúna, no futuro trecho de vazão reduzida da PCH Quartel II;



QUA-09: Rio Paraúna, no futuro trecho de vazão reduzida da PCH Quartel III.

As coordenadas dos novos pontos serão definidas durante a campanha de campo.
Os parâmetros também serão os mesmos estudados na fase de implantação. No entanto, passarão as
ser traçados os perfis térmico e de oxigênio dissolvido dos pontos QUA-02, QUA-05 e QUA-06, devido à
formação dos reservatórios. Além disso, as amostragens nesses pontos passarão a ser realizadas em
duas profundidades: na camada sub-superficial e na profundidade de 1% da penetração da radiação
(zona fótica). Os parâmetros amostrados em cada ponto durante a segunda campanha estão
relacionados no quadro abaixo.

Ponto
QUA-01
QUA-02
QUA-02S (superfície)
QUA-02F (zona fótica)

QUADRO 6.1
PARÂMETROS A SEREM MONITORADOS A PARTIR DO ENCHIMENTO
Parâmetro
Físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos
Perfis térmico e de OD, transparência, fitoplâncton (arrasto vertical), zooplâncton
(arrasto vertical) e zoobênton (nas margens)
Físico-químicos, bacteriológicos
Alcalinidade total em CaCO3, condutividade elétrica, demanda bioquímica de oxigênio
(DBO5 dias), ferro solúvel, fósforo solúvel, fósforo total, nitratos, nitrogênio total,
oxigênio dissolvido, pH, temperatura da água, turbidez

QUA-08

Físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos

QUA-04

Físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos
Perfis térmico e de OD, transparência, fitoplâncton (arrasto vertical), zooplâncton
(arrasto vertical) e zoobênton (nas margens)
Físico-químicos, bacteriológicos

QUA-05
QUA-05S (superfície)
QUA-05F (zona fótica)
QUA-09
QUA-06
QUA-06S (superfície)

Alcalinidade total em CaCO3, condutividade elétrica, demanda bioquímica de oxigênio
(DBO5 dias), ferro solúvel, fósforo solúvel, fósforo total, nitratos, nitrogênio total,
oxigênio dissolvido, pH, temperatura da água, turbidez
Físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos
Perfis térmico e de OD, transparência, fitoplâncton (arrasto vertical), zooplâncton
(arrasto vertical) e zoobênton (nas margens)
Físico-químicos, bacteriológicos

QUA-06F (zona fótica)

Alcalinidade total em CaCO3, condutividade elétrica, demanda bioquímica de oxigênio
(DBO5 dias), ferro solúvel, fósforo solúvel, fósforo total, nitratos, nitrogênio total,
oxigênio dissolvido, pH, temperatura da água, turbidez

QUA-07

Físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos

A partir da segunda campanha, passará também a ser realizada a inspeção de habitats propícios ao
desenvolvimento de invertebrados aquáticos vetores de doenças, assim como a presença destes
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organismos nos trechos de vazão reduzida dos empreendimentos. Esse monitoramento será realizado
juntamente à análise de zoobenton, portanto terá freqüência trimestral.

Caso haja necessidade de inserções ou exclusões de pontos de amostragem no decorrer da execução do
Projeto de Monitoramento Limnológico da Qualidade da Água, independente da fase, as mesmas serão
realizadas e devidamente justificadas em relatórios técnicos.
Estabelecidos

os

objetivos

do

monitoramento,

considerando-se

as

diferentes

etapas

dos

empreendimentos, os pontos de amostragem, o conjunto de parâmetros a serem investigados e a
freqüência de coletas, passa-se à descrição dos procedimentos referentes à operacionalização desse
projeto.

6.1.4 PROCEDIMENTO NAS COLETAS E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS
A coleta das amostras será realizada com o uso de técnicas adequadas, sem as quais os resultados
poderão não refletir as condições do momento em que a mesma foi realizada. Os princípios definidos
para coleta e processamento das amostras, em relação aos parâmetros físicos, químicos e
bacteriológicos, serão baseados nas normas da ABNT NBR 9897 – Procedimento e Planejamento de
Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores. Serão também adotadas as terminologias
indicadas pela NBR 9896 e as disposições sobre preservação e técnicas de amostragem de efluentes
líquidos e corpos receptores descritos na NBR 9898. As metodologias de coleta empregadas para as
amostras hidrobiológicas seguirão as normas e indicações sugeridas no Guia de Coleta e Amostragem da
CETESB e Manual de Amostragem de Águas da CEMIG.
As análises das amostras coletadas serão processadas conforme Standard Methods for the Examination

of Water and Wastewater, 21th edition 2005, por laboratório reconhecidamente capacitado.
Sendo a coleta parte integrante do processo, a sua execução é um fator contribuinte para uma
fidelidade dos resultados. Sendo assim, o responsável por efetuá-la será um técnico capacitado e
devidamente treinado sobre as técnicas de amostragem e preservação, medidas de segurança,
manuseio dos equipamentos utilizados em campo, técnicas de preservação das amostras, conhecimento
da localização dos pontos e condições atípicas nos referidos locais.

6.1.4.1

Parâmetros físico-químicos

Com relação aos parâmetros físico-químicos, os frascos de coleta serão preservados e etiquetados em
laboratório, anteriormente à coleta em campo. As etiquetas adotadas indicarão o parâmetro a ser
analisado, o modo e o tipo de preservação empregados. 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 deverão seguir as normas contidas, especificamente, no Quadro 2 (páginas 7, 8 e 9) da NBR
9898.
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Para as amostragens dos parâmetros físico-químicos, as coletas serão feitas pela submersão de um
caneco de alumínio de capacidade volumétrica de 1 litro, 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.
A água coletada será distribuída para os respectivos frascos, respectivos aos parâmetros a serem
analisados, tomando-se o máximo de cuidado para não borbulhar e nem deixar aparecer bolhas de ar.
Após tais procedimentos, as amostras serão enviadas, no mesmo dia, para o laboratório.
As amostras para análise de óleos e graxas serão retiradas pela submersão direta dos frascos
específicos, de vidro âmbar, com o intuito de evitar a subestimação pela possível adsorção de óleo nas
paredes do caneco.
As determinações de temperatura, pH, condutividade elétrica e OD deverão ser realizadas em campo,
através do medidor multiparamétrico YSI 556 mps, diretamente nos cursos d’água.
Nas amostragens dos parâmetros físico-químicos no ponto limnético, após o enchimento dos
reservatórios, as coletas serão realizadas em profundidade, com o uso de amostrador de profundidade.
Esse procedimento visa evitar interferências diretas do próprio barco, bem como do motor. O motor
deverá ser usado apenas durante os deslocamentos, devendo ser desligado a aproximadamente 20
metros de cada ponto, continuando o percurso a remo até o referido ponto, onde o barco deverá ser
ancorado.
O perfil térmico, medição de pH e o de oxigênio dissolvido serão feitos por medições a cada 1 m,
utilizando-se o termístor e o oxímetro de campo com sonda, ou equipamentos similares. Caso não seja
possível dispor de tais equipamentos, esses perfis poderão ser traçados por meio de coletas de amostras
a cada 1,5 m, no mínimo, utilizando-se o amostrador de profundidade, fazendo-se as medições
imediatamente. No tocante ao oxigênio dissolvido, tem-se ainda a opção de retirar amostras para que as
mesmas sejam fixadas e processadas pelo método titulométrico de Winkler.
As análises das amostras coletadas serão processadas conforme Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 21th edition, 2005, por laboratório capacitado para atender a demanda,
conforme recomendado pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1, de 05 de maio de
2008.

6.1.4.2 Parâmetros bacteriológicos
A coleta de amostras para análise bacteriológica será sempre a primeira a ser realizada, a fim de evitar
o risco de contaminação do local de amostragem. As amostragens serão manuais, na profundidade subsuperficial, pela submersão direta de frascos de polietileno na água não reaproveitáveis, esterilizados de
fábrica e prontos para usar em campo. Todas as amostras deverão ser imediatamente acondicionadas
em caixas de isopor, contendo gelo picado e em pedaços suficiente para refrigerá-las a cerca de 4° C e
enviadas para o laboratório.
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6.1.4.3 Fitoplâncton
Para as análises qualitativas do fitoplâncton, as amostras serão obtidas por meio de rede de plâncton
com 25,0 mm de interstício, colocada contra a correnteza. Nos pontos localizados nos reservatórios, a
amostragem será efetuada por arrastos horizontais e verticais e o material filtrado (aproximadamente
100 litros), será estocado em dois frascos de polietileno, com no mínimo 100 ml do material filtrado em
cada pote. Em um dos potes o material deverá ser mantido vivo sob temperatura ambiente e no outro
preservado com Transeau (5mL).
As amostras quantitativas do fitoplâncton serão tomadas in natura na profundidade sub-superficial com
o auxílio de um caneco de alumínio, com capacidade para 1,0 litro, sendo estocadas em frascos de
polietileno. A preservação será feita com a adição de aproximadamente 5 mL de solução de lugol
acético.
A identificação do fitoplâncton será realizada por microscopia ótica, com lâminas simples, no mínimo de
duas lâminas analisadas e com esforço de amostragem de duas horas.
As análises quantitativas também serão feitas em microscopia óptica, utilizando-se câmaras de SedwickRafter, após a concentração das amostras por sedimentação em provetas (cubetas de Utermöhl), na
relação de 10 vezes. Serão contados 100 indivíduos do organismo mais abundante ou 100-150 campos
quando o valor de 100 indivíduos não for atingido.

6.1.4.4 Zooplânton
Para as análises qualitativas do zooplâncton, as amostras serão obtidas por meio de rede de 30 m de
interstício, colocada contra a correnteza. Nos pontos localizados nos reservatórios, serão feitos arrastos
horizontais e verticais. O material filtrado será estocado em frascos de polietileno, cerca de 100 mL, aos
quais serão adicionados cerca de 0,5 mL de solução de rosa de bengala (corante vital), para evidenciar
as estruturas morfológicas desses organismos. As amostras deverão ser mantidas vivas sob
temperatura ambiente.
As amostras para a análise quantitativa serão obtidas pela filtragem, na mesma rede após ser
devidamente lavada, de cerca de 100 litros de água, com o auxílio de um balde plástico de 10 litros. Nos
pontos limnéticos, após a formação dos reservatórios, as amostras para essa análise serão obtidas pela
filtragem da coluna d’água, através de um arrasto vertical da rede. O concentrado obtido, nos dois
casos, será corado com aproximadamente 0,5 mL de solução de rosa de bengala, sendo que, após cerca
de 5 minutos, será fixado com cerca de 0,5 mL de solução de formaldeído neutralizado a 40%.
As identificações do zooplâncton serão realizadas por microscopia óptica, com lâminas simples. Uma
alíquota da amostra é colocada em uma lâmina para a observação no microscópio. Será analisado um
número mínimo de 10 lâminas por ponto de coleta. Os organismos zooplanctônicos serão identificados,
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sempre que possível, ao nível de espécie. Para isso serão utilizadas técnicas usuais de microscopia
óptica e chaves taxonômicas e consulta à literatura especializada.
As contagens das amostras do zooplâncton serão feitas diretamente em microscopia óptica, utilizandose câmaras de Sedwick-Rafte de 1 ml de capacidade. Para isso, toda a amostra é transferida para uma
proveta e deixada em repouso por um período de 24 a 48hs. Após o período de repouso, a amostra é
concentrada através da retirada do excesso de água. A água retirada é observada sob lupa para se
verificar que não ocorreu a perda de nenhum organismo. Todo material concentrado é utilizado para a
contagem. A densidade dos organismos é obtida através de uma regra de três simples.

6.1.4.5 Zoobênton
O local de coleta será estudado em campo para a escolha de áreas representativas do leito a ser
caracterizado. Após a escolha dos locais, delimitar-se-á visualmente áreas de aproximadamente de 1 m2,
onde

serão

feitas

as

amostragens.

Nestas

áreas

será

dada

ênfase

aos

substratos

pedregosos/rochosos/cascalhosos e arenosos/lamosos, mas com possibilidades de coleta em substratos
alternativos na ausência destes ou em adição a esses, caso sejam predominantes no local de coleta (ex:
folhiço, macrófitas). O método utilizado para coleta das comunidades bentônicas será variável de acordo
com o local e o tipo de substrato dentro do quadrante demarcado.
Para o método de rede (Kick Net), empregar-se-á, como instrumento de coleta para as comunidades
bentônicas, uma rede (tipo pulsar) adaptada a uma haste metálica de alumínio. O saco da rede deve
possuir um comprimento mínimo de 40 cm e uma abertura triangular de 30 x 30 x 40 cm
(aproximadamente 0,05 m2). A malha da rede será de aproximadamente 1 mm. A haste deve possuir um
cabo telescópio, cujo comprimento varia de 2 metros a 5 metros de comprimento.
As coletas serão realizadas “varrendo-se” a área escolhida, preferencialmente contra a correnteza. O
fundo do leito amostrado deverá ser revolvido com a rede de forma a filtrar toda a área escolhida com a
rede. Ao se retirar a rede da água, proceder-se-á à lavagem do material batendo a rede contra a
correnteza de forma a não perder o material coletado pela abertura da rede. A área escolhida poderá
ser dividida em três pequenas áreas e estas serem “varridas” conforme apresentado. Deve-se “varrer”
locais de diferentes substratos.
Outro método a ser utilizado, dependendo do substrato a ser amostrado, será o de conchadas (Dipping).
A concha de alumínio deve possuir 20 centímetros de diâmetro.
O esforço de coleta empregado, para ambos os casos, tentará amostrar um mínimo de 100 indivíduos
por ponto.
As amostras coletadas serão acondicionadas em sacos plásticos transparentes e de boca larga,
devidamente etiquetados. Cada amostra será preservada com formol 70%, sendo o volume de
aproximadamente 50 ml por amostra.
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A análise será realizada lavando-se o material em peneiras de malhas com tamanhos variados, para
separação do material inerte e biológico. O material biológico será triado de forma qualitativa e
quantitativa e identificado de acordo com as chaves de classificação (conforme bibliografia
especializada). O material mineral será triado e identificado para uma caracterização qualitativa dos
substratos amostrados.

6.1.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS - RELATÓRIOS
A apresentação e consolidação dos dados obtidos pelas análises se dará pela elaboração de relatórios
técnicos que serão encaminhados à SUPRAM. Semestralmente, será elaborado um relatório parcial
consolidando os dados físicos, químicos e biológicos levantado nas campanhas, no qual estarão incluídos
os certificados de análises emitidos pelo laboratório e as medidas mitigatórias, de controle e/ou de
manutenção da qualidade das águas, caso necessárias.
Nos relatórios serão realizados estudos dos parâmetros físico-químicos, os quais caracterizarão a
qualidade momentânea dos corpos d’água. Os resultados serão comparados aos limites determinados
pela legislação ambiental adotada e, posteriormente, entre si, ao período do ciclo hidrológico e aos
dados de comunidade, com o objetivo de detectar as modificações ocorridas no ambiente ao longo do
período monitorado.
A qualidade da água também será avaliada pelo Índice de Qualidade de Água – IQA (Índice de Qualidade
das Águas), o qual é utilizado para facilitar a interpretação geral da condição de qualidade dos corpos
hídricos, pois indica o grau de contaminação por materiais orgânicos, fecais, nutrientes e sólidos, que
normalmente são indicadores de poluição associados a despejos domésticos.
Os parâmetros bacteriológicos serão analisados a fim de detectar a presença de contaminação de
origem fecal nas águas, observando o atendimento à legislação.
As comunidades planctônicas (fitoplâncton e zooplâncton) e bentônica (zoobenton) também serão
estudadas com o intuito de verificar a qualidade das águas, além de suas alterações ao longo do período
monitorado, já que estes organismos refletem sensivelmente as modificações naturais ou antrópicas
ocorridas nos ecossistemas aquáticos. Será considerada a variação da riqueza e densidade, assim como
a presença de grupos taxonômicos indicadores da qualidade da água.
Ao final das etapas 1 e 2 serão elaborados relatórios técnicos conclusivos, com o objetivo de detectar as
interferências causadas pela implantação e operação dos empreendimentos em questão. O conjunto de
dados levantados ao longo dos monitoramentos torna-se fundamental para a caracterização real do
ambiente monitorado, em função das variações de amostragem. Após o final da segunda etapa, o
programa passará por uma avaliação para redefinição das diretrizes do monitoramento a longo prazo,
as quais poderão ser alteradas ou não conforme os resultados obtidos.
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6.1.6 EQUIPE TÉCNICA
O trabalho de coordenação e interpretação dos dados gerados poderá ser feito por uma equipe
composta por um engenheiro químico e um biólogo, que realizarão a integração dos dados físicos,
químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos. As análises de fitoplâncton, zooplâncton e zoobênton serão
feitas por biólogos especializados no estudo desses parâmetros. Os trabalhos de campo poderão ser
realizados por um biólogo e um auxiliar técnico. Além dessa equipe, para a execução desse projeto,
outros profissionais com formação na área de química poderão atuar através do laboratório de análise
dos parâmetros físicos e químicos.

6.1.7 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A responsabilidade pela execução do Projeto é do empreendedor, podendo tanto contratar uma empresa
especializada para a sua execução, como incluir, em seu quadro de funcionários, pessoal técnico
qualificado para esse trabalho.

6.1.8 CRONOGRAMA
As atividades serão executadas de acordo com o cronograma físico de implantação das PCHs Quartel I,
Quartel II e Quartel III, conforme a descrição apresentada para cada Etapa.
CRONOGRAMA DO PROJETO DE MONITORAMENTO
LIMNOLÓGICO E DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS PCHS QUARTEL I, QUARTEL II E QUARTEL III.
ETAPA 1 - FASE DE IMPLANTAÇÃO
MESES

1
C

2

3

4
C

5

6

7
C

8

9

10
C

11

12

13
C

14

15

16
C

ETAPA 2 - FASES DE PRÉ-OPERAÇÃO (ENCHIMENTO) E OPERAÇÃO
PRÉ-OPERAÇÃO
ANTES (SEMANA)

ENCHIMENTO

APÓS INÍCIO DO ENCHIMENO (SEMANA)

0,91 dia - Quartel I

1

1

0,61 dia - Quartel II

C

2

3

4

5

6

7

0,31 dia - Quartel III

8
C

OPERAÇÃO
MESES

1*
C

2

3

4

5

6

C

7
C

8

9

10
C

11

12

13
C

14

15

16
C

17

18

19 20 21

22 23 24

C

C

* - Três meses após a campanha realizada na 8ª semana posterior ao início do enchimento.

6.2

PROJETO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE MACRÓFITAS
AQUÁTICAS

6.2.1 INTRODUÇÃO
“As macrófitas são comunidades vegetais que variam desde organismos unicelulares até angiospermas”
(ESTEVES, 1998). De acordo com seu biótipo, podem ser classificadas como macrófitas aquáticas
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emersas, macrófitas com folhas flutuantes, macrófitas aquáticas submersas enraizadas, macrófitas
aquáticas submersas livres e macrófitas aquáticas flutuantes. Essas plantas são uma das taxocenoses
mais produtivas e, através de sua atividade metabólica, são capazes de produzir grandes interferências
no ambiente.
São importantes para o equilíbrio dos ambientes aquáticos, pois desempenham papéis fundamentais no
ecossistema em que vivem. Contribuem para a diminuição da turbulência das águas, conseqüentemente
para a sedimentação dos materiais particulados em suspensão, (principalmente em locais onde houve
supressão da mata ciliar), servem de alimento para muitas espécies (peixes, aves e mamíferos), de
substrato para a desova de vários organismos aquáticos, além de liberarem nutrientes e oxigênio nas
águas.
Contudo, seu crescimento descontrolado pode provocar grandes alterações nos corpos hídricos, como
interferência na navegabilidade e no funcionamento das hidrelétricas (com a obstrução do fluxo de
entrada de água em suas turbinas), a criação de condições para proliferação de transmissores de
doenças e a diminuição da oxigenação desses ambientes. Quando estas plantas atingem o estágio
máximo de desenvolvimento, morrem, tornando-se fontes de matéria orgânica para os microorganismos
decompositores, que utilizam altas taxas de oxigênio dissolvido no processo de degradação. A depleção
desse gás na massa líquida traz grandes prejuízos às comunidades aquáticas.
Os reservatórios tendem a apresentar maiores quantidades de nutrientes (fatores limitantes ao
desenvolvimento de plantas aquáticas), já que as águas mais paradas desfavorecem a ciclagem desses
elementos. Sendo assim, o monitoramento da colonização de macrófitas nos novos ambientes torna-se
necessário para a elaboração de medidas preventivas e de controle visando garantir o perfeito
funcionamento dos empreendimentos e a qualidade ambiental local. Vale lembrar que os reservatórios
de Quartel I e Quartel II foram classificados como ambientes semi-lênticos e o de Quartel III, lótico, de
acordo com a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1, de 05 de maio de 2008.
As atividades desse projeto serão desenvolvidas em conjunto com as do Projeto de Monitoramento
Limnológico e da Qualidade da Água, devido à ampla correlação entre os temas.

6.2.2 OBJETIVOS
O monitoramento das comunidades de macrófitas aquáticas tem como objetivos principais:
•

Monitorar o crescimento das espécies que possam se estabelecer nos reservatórios;

•

Avaliar as informações obtidas para que possam ser utilizadas no controle da eutrofização;

•

Proporcionar um equilíbrio entre as demais comunidades aquáticas, como a fitoplanctônica,

zooplanctônica e zoobentônica.
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6.2.3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO
Como metodologia, busca-se criar uma rede de monitoramento, determinar a periodicidade das
campanhas e propor um controle de coleta e identificação que sejam eficazes na quantificação e
determinação das espécies.

6.2.3.1 Pontos de amostragem
Com relação à rede de monitoramento, o Projeto de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água
propõe uma rede de amostragem para qualidade das águas, composta de 8 pontos amostrais na Etapa 2,
onde também serão monitorados parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos.
Os pontos de amostragem de macrófitas não são determinados como pontos geográficos específicos a
serem georreferenciados, como ocorre no monitoramento de qualidade das águas. Assim, os pontos de
amostragem devem caracterizar e abranger uma determinada área, ambiente ou trecho conforme suas
características peculiares, devendo este ser percorrido em toda sua extensão, realizando-se uma
inspeção ao longo de locais pontuais onde possa ser possível o aparecimento de exemplares de plantas
aquáticas. Para os empreendimentos em questão, recomenda-se que todos os reservatórios sejam
inspecionados com o auxílio de um barco, principalmente os braços e remanso.

6.2.3.2 Freqüência das amostragens
O monitoramento de plantas aquáticas ocorrerá a partir da segunda campanha da Fase 2, após o
enchimento dos reservatórios, sendo realizado semestralmente concomitantemente com as coletas de
água, para que se possam correlacionar dados das análises físico-químicas, fitoplanctônicas,
zooplanctônicas e zoobentônicas, além de observar as variações relacionadas à sazonalidade.

6.2.3.3 Procedimento nas coletas
A coleta das amostras, a serem identificadas em laboratório, será feita com o uso de técnicas
adequadas, de acordo com a norma NBR 9898 – Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes
Líquidos e Corpos Receptores, Procedimento e indicações sugeridas no Guia de Coleta e Amostragem da
CETESB, 1ª edição, 1988. Abaixo, são apresentadas as diretrizes básicas para coleta de macrófitas:
•

Escolher em cada ponto de amostragem, um trecho de aproximadamente 100 metros ao longo

do rio e realizar 16 amostragens, utilizando-se um puçá retangular (1 x 0,6 m) com rede de 3 mm de
malha.
•

Se houver ocorrência de macrófitas que estejam enraizadas, coletar exemplares de cada

espécie.
•

O material coletado deverá ser acondicionando em sacos plásticos (polipropileno). Recomenda-

se tirar o excesso de água (escorrer) antes de se acondicionar o material coletado.
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6.2.4 MEDIDAS MITIGADORAS
6.2.4.1 Medidas de controle preventivas
Algumas atividades a serem executadas, muitas vezes objetos de outros programas ambientais, serão
aliadas na prevenção contra a eutrofização. Destacam-se:
•

Recuperação da flora no entorno dos reservatórios, reduzindo o aporte de fósforo para o lago,

promovido pela retenção do solo. A preservação e/ou conservação de matas ciliares proporciona um
ambiente desfavorável ao grupo das macrófitas;
•

Recuperação de áreas degradadas, evitando-se a aporte de sedimentos (solo) ricos em

nutrientes para o lago;
•

Preservação da mata remanescente e área no entorno dos reservatórios, acima do NA Máximo,

de forma a proporcionar maior extensão e quantidade dessa forma de vegetação propiciando um
ambiente desfavorável ao grupo das macrófitas;
•

Supressão da vegetação (na área inundada) planejada de modo a preservar áreas destinadas à

ictiofauna sem, contudo, manter volume considerável de matéria orgânica que possa interferir ou
acelerar no processo de eutrofização;

6.2.4.2 Medidas de controle corretivas
Com base nos resultados de monitoramento de macrófitas, serão propostas as medidas de controle e/ou
corretivas que se mostrarem mais eficientes para o cenário detectado. Apresenta-se a seguir o
procedimento para a estimativa da biomassa a ser retirada, caso ocorra infestações por alguma espécie
de macrófita aquática.
Grande parte das espécies potencialmente invasoras apresentam crescimento clonal e o procedimento
de avaliação da biomassa constitui uma ferramenta útil para avaliar o crescimento das macrófitas e
inferir sobre o volume de plantas a ser retirado.
Deverão ser removidas porções representativas de macrófitas por meio de um amostrador, que poderá
ser de formato quadrado, na dimensão entre 0,0625, 0,25 m2 ou 1 m2. O quadrado menor será aplicado
para as plantas de menor porte (Azolla, Lemna, Nitella) e o maior para as plantas mais robustas (Typha,
Eichhornia, Polygonum).
O número de repetições empregado varia de acordo com o tamanho do quadro escolhido. Geralmente
são amostrados de 10 a 20 quadros. Neste caso, a periodicidade das amostragens passará a ser
trimestral e abrangerá estações climáticas diferenciadas (períodos de seca e de chuva). Caso a
proliferação das macrófitas seja visualmente acelerada, deve-se-á diminuir o espaço de tempo das
amostragens. Algumas plantas aquáticas são bastante sensíveis às variações de temperaturas podendo
paralisar seu crescimento ou duplicar sua biomassa em poucos dias. Por este motivo a avaliação do
crescimento deverá ser iniciada assim que forem observadas situações de proliferação.
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Para a secagem, as plantas deverão ser deixadas ao sol sobre folhas de papel, que serão trocadas a
intervalos de tempo. O material vegetal também será revolvido para evitar a sua deterioração.
O peso seco das macrófitas, geralmente, será definido quando este atingir uma medida constante, e as
macrófitas apresentarem-se quebradiças ao toque. O material seco será pesado e o resultado expresso
em unidade de área.
Desta forma, como os resultados do monitoramento do peso seco da biomassa de macrófitas serão
expressos por unidade de área, será possível obter em determinado espaço de tempo a ocupação dessas
plantas nos reservatórios. A partir de então, poder-se-á medir a área ocupada pelas plantas que deseja
retirar e calcular a quantidade de biomassa a ser retirada.
Pode-se, ainda, inferir sobre a quantidade de plantas a ser retirada dos reservatórios pela estimativa do
peso fresco das macrófitas. Para tal procedimento, uma fração vegetal de área conhecida será removida
da água e introduzida em sacos de tela com abertura de malha de poucos milímetros para que o excesso
da água escorra. Após a extração da água o material será pesado. Conhecendo-se a área ocupada pelas
plantas e seu peso poderá ser calculada a quantidade de plantas a ser retirada. O procedimento será
realizado repetidas vezes para obter um valor médio.
O monitoramento por meio do peso seco das macrófitas é indicado para o acompanhamento do seu
crescimento ao longo do tempo e em determinadas condições de clima ou interferências antrópicas,
sendo importante para prever crescimentos explosivos. Além deste fato, o material seco é
extremamente importante para a análise química das plantas visando sua utilização futura.
O método de retirada das macrófitas dependerá do volume e área ocupados, podendo ser manual ou
mecânico. Isso poderá ser feito de duas maneiras, dependendo do local onde as macrófitas proliferaram,
nas margens ou meio do lago.
Para o primeiro caso, onde o alvo de remoção são os grupos de macrófitas flutuantes, há duas
possibilidades: o rebaixamento do N.A. dos reservatórios ou a retirada manual com ferramentas
agrícolas (ancinhos, pás ou similar) até a profundidade de 1,0 metro.
Para a remoção das plantas no meio do lago, a forma mais eficiente é a instalação de um “log boom” na
área dos reservatórios onde se inicia a proliferação das macrófitas. O “log boom” seria constituído de
um conjunto de tambores amarrados a um cabo de aço, perpendicular ao fluxo do rio. Após o acúmulo
das macrófitas, deverá ser feita a retirada de parte desta biomassa, pois a barreira de plantas aquáticas
funciona como um filtro biológico, através de barcos que possuem uma espécie de pá com dentes que
empurram as macrófitas para as margens. Estas seriam então colocadas em caminhões através de páscarregadeiras. Ressalta-se que a melhor prática de controle só poderá ser definida após conhecimento
do problema: espécie infestante, área a ser desobstruída, dentre outras.
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Em ambos os casos, as plantas aquáticas, depois de removidas, devem ser levadas para uma área onde
possam ser dispostas para secagem ao ar livre. O material seco é rico em matéria orgânica e pode ser
utilizado como excelente adubo na agricultura, podendo ser disposto na forma seca ou triturado. Porém,
ressalta-se que antes da retirada do material será necessária a realização de análises físico-químicas de
algumas amostras do resíduo a ser gerado, pois algumas espécies de macrófitas têm a capacidade de
absorver metais pesados presentes na água.

6.2.5 RELATÓRIOS
Os resultados e ações implementadas, caso tenham ocorrido, serão apresentados no relatório elaborado
para o estudo da qualidade das águas semestralmente.
Dentro do conceito de Gestão Ambiental, os dados derivados desse projeto serão divulgados junto às
comunidades da área em questão, após sua adequação ao bom entendimento para o público leigo,
através das atividades do Projeto de Comunicação Social.

6.2.6 EQUIPE TÉCNICA
Os trabalhos poderão ser realizados por um biólogo, especialista no estudo de macrófitas, e um auxiliar
técnico.

6.2.7 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A responsabilidade pela execução do Projeto é do empreendedor.

6.2.8 CRONOGRAMA
O monitoramento das macrófitas nos reservatórios terá início após o enchimento dos reservatórios (a
partir da 2ª campanha da Etapa 2), ou seja, após o fechamento da barragem e formação do lago. As
campanhas para monitoramento e controle de macrófitas deverão ocorrer sempre concomitantemente
com as coletas de água.

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 119

7

PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA OBRA

Tendo em vista a proximidade entre os empreendimentos componentes do Complexo Quartel, optou-se
como forma de redução de custos de implantação, bem como de impactos ambientais, a implantação de
apenas um canteiro de obras, que atenderá a demanda dos três empreendimentos. Dessa forma, em
função da PCH Quartel II estar localizada entre os demais empreendimentos, optou-se pela implantação
do canteiro de obras em sua área de entorno. Dessa forma, os projetos aqui propostos referem-se ao
canteiro de obras do Complexo Quartel, locado nas proximidades do barramento da PCH Quartel II.

7.1

PROJETO DE INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO DO CANTEIRO DE
OBRAS

7.1.1

INTRODUÇÃO

As atividades a serem desenvolvidas no Canteiro de Obras, durante a Fase de Construção dos
empreendimentos do Complexo Quartel, poderão provocar danos ambientais significativos e, por vezes,
irreversíveis. Assim, este projeto visa indicar de modo sucinto as medidas a serem implementadas para
minimizar tais impactos e monitorar sua eficiência. Salienta-se que estas medidas preventivas poderão
minimizar os riscos de lançamento de material e resíduos no leito dos cursos hídricos, bem como evitar
desmatamentos desnecessários durante a implantação do Canteiro de Obras.
O canteiro de obras e central de concreto e britagem do Complexo Quartel, fundamental para a
implantação dos empreendimentos integrantes, será composto pelas seguintes instalações básicas:


Banheiros;



Alojamentos e Vestiários;



Clube de lazer;



Oficina mecânica e abastecimento;



Oficina de formas e armaduras;



Almoxarifado do escritório;



Almoxarifado da construção;



Escritório e administração;



Depósito a céu aberto;



Área de estoque de materiais;



Cozinha e refeitório;



Despensa;



Ambulatório e posto médico;

A área total estimada para o canteiro é de 5.584 m² e a Central de concreto/britagem, com 19.430 m²
deverá conter:


Laboratório para estudos hidrométricos e sedimentologia;



Laboratório para ensaios de concreto



Central de britagem;
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Central de concreto;



Central dosadora;



Silos de cimento;



Britadores;



Pilha de agregados;

A utilização destas estruturas durante a fase de obras será responsável pela geração de efluentes
líquidos (esgoto sanitário, efluente oleoso e efluente de lavagem da central de concreto), que
apresentam potencialidade de geração de impacto sobre o rio Paraúna tendo em vista a elevada
concentração de matéria orgânica e/ou de sólidos carreados. As atividades a serem desenvolvidas no
canteiro também implicarão na geração de resíduos sólidos (resíduos oleosos da oficina e resíduos
sólidos tipicamente domésticos), que apresentam risco de contaminação do solo local.

7.1.2 JUSTIFICATIVA
A instalação e a utilização das estruturas do canteiro de obras e central de concreto e britagem
apresentam potencialidade de geração de impacto ambiental no rio Paraúna e no solo em função dos
efluentes líquidos e resíduos sólidos que serão gerados. Além dos impactos ambientais, a disposição
inadequada destes efluentes e resíduos pode acarretar riscos à saúde pública, favorecendo a
proliferação de vetores e doenças.
Estes impactos socioambientais, somados às exigências da legislação ambiental vigente, implicam na
necessidade da implantação de projetos de controle ambiental específicos.

7.1.3 OBJETIVOS
As medidas visam conduzir adequadamente as águas pluviais, dispor corretamente o lixo doméstico,
promover um sistema de esgoto sanitário adequado e promover o devido tratamento dos efluentes
contendo sólidos em suspensão, óleos e graxas no canteiro de obras.

7.1.4 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
7.1.4.1

Elementos básicos para o projeto

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o Sistema de Abastecimento de Água para o Canteiro
de Obras do Complexo Quartel, fornecendo elementos básicos e suficientes para sua implantação.
O canteiro de obras do complexo Quartel será composto pelas estruturas descritas no item 7.1.1,
necessárias ao desenvolvimento da obra.
O sistema de abastecimento de água será responsável pelo suprimento de água potável distribuído às
unidades do Canteiro de Obras através de um reservatório, abastecido por meio de poço artesiano ou
captação no rio e outro reservatório responsável pelo suprimento de água bruta às unidades industriais.
A água captada do rio será analisada em laboratório para identificação da necessidade de tratamento.
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Para garantir o abastecimento do canteiro de obras com água potável, pode ser construída uma estação
de tratamento de água – ETA compacta e com tratamento completo, inclusive dotado de dosadores
químicos. A ETA pode ter dois reservatórios distintos, um para o fornecimento de água para as
atividades industriais, a qual não é adicionado cloro e outro reservatório que fornece água para o
consumo humano, portanto são adicionados cloro e flúor para desinfecção.
O abastecimento do reservatório de água potável também poderá ser feito através de caminhão pipa e
tratamento direto, através de difusor de cloro.
O presente estudo se compõe do dimensionamento da reservação e da distribuição no canteiro,
seguindo as recomendações da NBR 5626/1998.
Os elementos básicos fornecidos pelo empreendedor para o projeto foram:


Quantidade máxima total de operários na obra: 300 operários;



Consumo per capita: 100 litros por operário por dia;



Coeficiente de reforço: K1=1,2;



Reservação para o Canteiro industrial: 50 m³.

DIMENSIONAMENTO13

7.1.4.1.1

O dimensionamento da vazão necessária será determinado de acordo com o consumo diário por
operário.
Adotando-se, no máximo, 300 operários por dia no canteiro, têm-se os seguintes valores:


Cd = Nº operários x consumo per capita x k1;



Cd = 300 operários x 100 l/ operário. dia x 1,2;



Cd = 72.000 l/dia.

7.1.4.1.2

RESERVAÇÃO

No Canteiro de Obras, está prevista a implantação de um reservatório de distribuição, com volume
definido em 45 m³, de acordo com o consumo médio diário e se localizará em pontos mais elevados,
para que a distribuição seja por gravidade, abastecendo cada unidade do canteiro.
O reservatório para atender a unidade industrial poderá ser abastecido por água bruta através de
captação direta no rio, sem tratamento e terá o volume de 50 m³.

13
Para o dimensionamento da ETA definiu-se como 300 o número de funcionários no pico de obras. Este número
provavelmente será maior, tendo em vista a implantação conjunta dos três empreednimentos. Dessa forma, duas ou
mais unidades de tratamento de água poderão ser implantadas para atender a demanda ou o dimensionamento
recalculado de acordo com as fórmulas apresentadas neste documento, definidas em normas específicas.
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Seguem as características geométricas e hidráulicas dos reservatórios de água tratada e bruta.
Reservatório de água potável com capacidade de 40 m³


tipo: metálico/tipo taça com água na coluna/pré-fabricado;



modelo: CXTAC-40/8,40



dimensões: altura total = 11,70 m;



diâmetro de entrada: DN 100 mm;



diâmetro de saída: DN 100 mm;



diâmetro de descarga: DN 100 mm;



diâmetro extravasor: DN 150 mm;



referência: Dipawa ou similar.

Reservatório de água bruta com capacidade de 50 m³


tipo: metálico/tipo taça sem água na coluna/pré-fabricado;



modelo: CXTAC - 50/9,80;



dimensões: altura total = 13,50 m;



diâmetro de entrada: DN 100 mm;



diâmetro de saída: DN 100 mm;



diâmetro de descarga: DN 100 mm;



diâmetro extravasor: DN 150 mm;



referência: Dipawa ou similar.

7.1.4.1.3

DISTRIBUIÇÃO

Para o dimensionamento das redes de distribuição no Canteiro de Obras adotou-se o modelo
matemático de Hazen-Williams para diâmetros entre 50 mm e 100 mm.
Hazen-Williams: J = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87
Sendo:


J: perda de carga unitária em m/m (máxima de 8 m/km);



Q: vazão em m³/s;



C: coeficiente de rugosidade igual a 130;



D: diâmetro interno da tubulação em metro.

Para o dimensionamento da rede de distribuição de água, adotou-se os seguintes parâmetros:


População atendida: P = 300 operários;



Coeficiente per capita: q = 100 l/hab.dia;



Coeficientes de reforço: K1=1,2 e K2=1,5.

Assim, Q = (P x q x K1 x K2) / 108.000 l/s.
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Q total = 0,625l/s;



Diâmetro mínimo = DN 50 mm;



Diâmetro máximo = DN 100 mm.

7.1.4.2 Fase de Operação
Para a fase de operação, apenas a unidade do escritório administrativo deverá funcionar. Assim, o
abastecimento poderá ser feito através de caminhão pipa ou por meio de poço artesiano, ficando a
critério do empreendedor a escolha pela melhor opção, desde que a água receba o tratamento
adequado.

Especificações dos Materiais
Reservatório:


Capacidades: 40 m³ e 50 m³;



Tipo: taça;



Forma: circular;



Material: resistente a corrosão, oxidação e às intempéries;



Tubulação de entrada, saída, extravasor e descarga de fundo em ferro fundido;



Referência: Dipawa ou similar.

Tubulações:


Ferro Fundido

Tubos de ferro fundido dúctil centrifugado para canalizações sob pressão, classe K7 conforme NBR7663,
com junta elástica conforme NBR7664 e revestimento de argamassa de cimento conforme NBR8682. Os
tubos e conexões deverão ser fornecidos com anéis de borracha para junta elástica segundo NBR7676
nos diâmetros indicados no projeto. Referência: Barbará ou similar.


PVC

Tubos de PVC rígidos, soldáveis, fabricados de acordo com a Especificação Brasileira EB-892/77 (NBR
5648) da ABNT. Os tubos e conexões deverão ser fornecidos com quantidades de solução limpadora e
adesivo plástico, necessárias para montagens. Referência: Tigre ou similar.


Difusor de Cloro:

Clorador flutuante para cloro em tabletes. EPEX ou similar.

7.1.5 SISTEMA SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
7.1.5.1

Introdução

O lançamento de óleos e graxas nas redes de esgoto e de drenagem é uma grande fonte de poluição aos
rios e córregos. Essas substâncias são danosas por terem a capacidade de flutuar sobre as águas,
formando uma camada que dificulta as trocas gasosas necessárias à respiração e fotossíntese da fauna
e flora aquática.
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O sistema de drenagem oleosa tem por funções reter os resíduos sólidos sedimentáveis, coletar e
conduzir o efluente oleoso para uma caixa separadora, onde é feita a retenção da fração oleosa livre.

7.1.5.2 Origem do efluente
Os efluentes oleosos gerados no canteiro de obras serão provenientes da oficina mecânica, onde serão
realizados os serviços de manutenção e limpeza das máquinas, equipamentos e veículos utilizados na
obra.
Os efluentes serão drenados no piso da oficina, coletados por canaletas laterais e direcionados para uma
única caixa separadora de água e óleo. O efluente líquido, isento de partículas oleosas, será lançado na
rede de drenagem pluvial do canteiro.

7.1.5.3 Concepção básica do sistema
O sistema de tratamento é considerado em nível primário, 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 utilizados são de flotação das partículas oleosas e de sedimentação para a
remoção das partículas sólidas.
O separador de água e óleo a nível primário faz a remoção de glóbulos maiores que 150 micras
(0,015cm) em diâmetro, que representa 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 óleo sedimentam no fundo do separador.
O óleo retido no separador será removido e armazenado em tambores específicos, tamponados e
devidamente guardado em local seguro até o destino final para a reutilização.

7.1.5.4 Memória de cálculo e descrição do sistema
A unidade de tratamento é composta por três câmaras, que têm a função de separar o efluente bruto
nas fases sólida, aquosa e oleosa.


Câmara 1

Nesta câmara, devido à diferença de densidade entre as fases aquosas e oleosas, ocorre uma separação
natural entre essas fases. A fração oleosa permanece na superfície, enquanto que a água segue para o
fundo da câmara.
A fração aquosa segue para a próxima câmara através de uma abertura na parede divisória, enquanto
que a camada oleosa permanece armazenada na câmara 1.
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Esta primeira câmara é dimensionada com base na velocidade de ascensão de um glóbulo de óleo de
0,015cm (150 micra) de diâmetro. Esta velocidade é determinada pela equação de Stokes, sendo
calculado o valor de 0,18 cm/s.

(a  o ) d 2 g

18 

vasc

Onde:
a = densidade da água;
o = densidade do óleo;
 = viscosidade da água;
d = diâmetro da partícula oleosa;
g = aceleração da gravidade.
Substituindo os valores de “d” e “g”, na equação anterior têm-se:

v asc 

1,224 ( a   o )


Considerando uma temperatura média de 25°C e as propriedades do óleo e da água nesta temperatura,
esta velocidade ascensional é de 0,18 cm/s (6,48 m/s).
Segundo os critérios recomendados pelo American Petroleum Institute (1990), para o cálculo da área
horizontal necessária à flotação do óleo, deve ser acrescido um fator F, que considera a influência da
turbulência e do curto-circuito na separação. Para este caso, o fator F é igual a 1,45.
A área horizontal desta câmara é dada por:
Ah = (Qm x F) / (Vasc)
Ah = 5,00 x 1,45 / 6,48
Ah = 1,12m²
Será adotada uma câmara com 3 m², de 1,50m de comprimento e 2,00m de largura.


Câmara 2

Entre a primeira e a segunda câmara, ocorre o processo de sedimentação das partículas sólidas,
principalmente areia e sólidos em suspensão, que são carreados para o efluente.
A redução da velocidade de escoamento do efluente, promovida pelo aumento da área superficial da
câmara em relação à da tubulação de entrada, permite que as partículas sólidas se depositem, por
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gravidade, no fundo da câmara. O restante do efluente, basicamente uma mistura de água e óleo, segue,
por transbordo, para a segunda câmara.
Esta segunda câmara é dimensionada de maneira análoga a um desarenador. Considerando uma vazão
média do lavador de veículos de 5.000 L/h e uma taxa de aplicação de sólidos de 25m³/m²/h,
determina-se a área superficial mínima necessária para a sedimentação das partículas.
Asup = Q = 5,0 m³/h = 0,20m²
Vsed 25 m³/m²h
A área teórica necessária para a sedimentação das partículas é muito pequena, tendo em vista a vazão
do efluente. Por questão de segurança e prática, será adotada uma câmara com 1,50 m de comprimento
e 2,00m de largura, totalizando 3m² de área superficial.


Câmara 3

A fração aquosa proveniente da câmara 02 segue para a câmara 03, servindo apenas como um
dispositivo de segurança para retenção de eventuais partículas sedimentáveis contaminados com óleo.
É importante destacar que o sistema encontra-se superdimensionado para a pequena vazão de efluente
oleoso existente no canteiro de obras, sendo que a cada mês será realizada a manutenção do sistema,
com a retirada do óleo acumulado na caixa. Com a operação do canteiro a periodicidade da manutenção
poderá ser aferida.

7.1.6 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO CANTEIRO
7.1.6.1

Concepção

É necessário um sistema de drenagem pluvial na área do canteiro a fim de garantir níveis aceitáveis de
funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia, segundo a NBR 10844/89. As
chuvas normalmente irão precipitar-se sobre superfícies inclinadas, telhados e lajes, superfícies
horizontais e pisos. Após precipitadas, as águas poderão ser encaminhadas até as calhas ou ralos, de
onde, através de condutores verticais e horizontais, seguirão até seu destino final.
O sistema de drenagem apresentado consiste em sistema que recebe as águas oriundas de telhado e
demais áreas do canteiro através de canaletas de drenagem e as conduz à destinação adequada.

7.1.6.2 Memorial Descritivo
Para o dimensionamento da drenagem pluvial foi determinada a intensidade da chuva de um dia em
Conceição do Mato Dentro através de consulta ao site da HIDROWEB.
Em seguida determinou-se a área de contribuição do canteiro, e de cada edificação separadamente,
considerando-se a área dos telhados das edificações existentes no local do canteiro.
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Após a determinação da intensidade de chuva e da área de contribuição, procedeu-se ao cálculo da
vazão de projeto que é aquela resultante da precipitação de uma chuva sobre uma área de contribuição.
As águas serão coletadas em ralos e conduzidas por tubulações horizontais a canaleta de drenagem que
será localizada em todo o entorno do canteiro. Estas serão do tipo meia cana e conduzirão as águas
pluviais à destinação adequada.
Os condutores horizontais e as canaletas de drenagem foram dimensionados através da NBR 10844/89.
Para os condutores horizontais enterrados deverão ser previstas caixas de areia sempre que houver
conexão com outra tubulação, mudança de declividade, mudança de direção e a cada trecho de 20 m em
percursos retilíneos.

7.1.6.3 Memorial de Cálculo
Determinação da intensidade de chuva:
Através do site da HIDROWEB, obteve-se o valor de 11,45 mm/h para intensidade de chuvas em
Conceição do Mato Dentro.
Determinação da área de contribuição do canteiro:
A área de contribuição foi obtida através de programa computacional AUTO CAD, sendo medida
diretamente no desenho do canteiro.
Área de contribuição do canteiro, isto é, a soma de todas as áreas das edificações, descontando-se a
área da central de concreto e britagem: 1595,7 m²
Cálculo da vazão de projeto:
A vazão de projeto é dada pela fórmula:
Q = IA /60 onde,
Q – Vazão l/min;
I – Intensidade da chuva mm/h;
A – Área de contribuição m².
Q = 304,5 l/min
Para cada edificação separadamente calculou-se a vazão de projeto de modo a calcular o diâmetro da
tubulação horizontal que receberá as contribuições respectivas a cada uma delas. Os dados são
apresentados abaixo.
Área 1 (sanitários- 5 un): 2,25 m² cada

Q1:

0,43/min
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Área 2 (alojamentos e vestiários): 126 m²
Área 3 (clube de lazer): 126 m²
Área 4 (oficina mecânica e abastecimento): 200 m²

Q4:

Área 5 (oficina de formas e armaduras): 300m²

Q2:

24,0 l/min

Q3:

18,7 l/min

38,2 l/min
Q5:

Área 6 (almoxarifado do escritório): 39m²

Q6:

7,4l/min

Q8:

17,2 l/min

Área 7 (almoxarifado da construção): 46,8 m²

Q7:

Área 8 (escritório e administração): 90 m²

57,3 l/min
8,9 l/min

Área 10 (área para estoque de materiais): 300 m²

Q10:

57,3 l/min

Área 11 (cozinha e refeitório): 126m²

Q11:

24,0 l/min

Área 12 (despensa): 29 m²

Q12:

5,5 l/min

Área 13 (ambulatório e posto médico): 29 m²

Q13:

5,5 l/min

Área 14 (laboratório para estudos hidrométricos): 64 m²

Q14:

12,2 l/min

Área 15 (laboratório para ensaios de concreto): 64 m²

Q15:

12,2 l/min

Cálculo de condutores horizontais:
Declividade adotada: 2,0%
Tubulações do canteiro:
Segundo tabela 4 da NBR 10844/89 o diâmetro da tubulação horizontal, para n=0,011 é:
DN 50 mm para a tubulação que receberá a contribuição de todas as áreas do canteiro, individualmente;
DN 150 mm para a tubulação que receberá as contribuições oriundas de todas as edificações do canteiro
e conduzirá as águas pluviais à destinação adequada.

7.1.7 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
No período de implantação dos empreendimentos serão gerados efluentes líquidos decorrentes da
higiene dos operários e da operação do refeitório, que deverão ser devidamente conduzidos ao sistema
de tratamento de esgotos, do tipo fossa/filtro anaeróbio/sumidouro.
Ao final das obras, ocorrerá uma drástica redução no número de operários a permanecerem no local,
assim, o sistema de esgotos será desativado.
O material oriundo da limpeza do sistema fossa-filtro será recolhido por empresa especializada que fará
sua disposição final adequada.

7.1.7.1

Memorial descritivo

O sistema de tratamento composto por tanque séptico seguido de filtro anaeróbio detém os despejos
domésticos por um período de tempo especificamente estabelecido, de modo a permitir a sedimentação
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dos sólidos e a retenção do material graxo contido nos esgotos, transformando-os, biologicamente, em
substâncias e compostos mais simples e estáveis.
O processo de tratamento procura simular as operações que ocorrem nos processos naturais, o que
torna o sistema bastante simples. Geralmente, não requer técnicas construtivas e equipamentos
especiais e a operação não necessita da presença constante de um operador qualificado. Essa
simplicidade, aliada ao fato que apresenta eficiência satisfatória de remoção de sólidos e de matéria
orgânica, garante a este tipo de sistema uma ampla faixa de utilização.
Conforme Von Sperling (1995), os processos anaeróbios de tratamento são eficientes sistemas de
remoção de matéria orgânica e sólidos em suspensão e apresentam uma série de vantagens, tais como:
ocupam pequenas áreas, produzem pouco lodo e já estabilizado, além de não consumirem energia, não
necessitam de equipamentos eletromecânicos e requerem construção e operação simples.
Nos tanques sépticos, o fluxo é horizontal, ocorrendo a sedimentação do lodo e a decantação da fase
líquida, que passa sobre a biomassa decantada. O processo biológico devido à ação séptica que ocorre
na fração líquida é de pouca importância. O principal fenômeno ativo na depuração da fase líquida é a
sedimentação, enquanto a degradação da matéria orgânica ocorre principalmente no lodo sedimentado.
Os tanques sépticos são projetados para um tempo de detenção hidráulica bem elevado, com a
finalidade de contemplar dois aspectos, que são a sedimentação mais efetiva dos sólidos e a depuração
biológica da fase líquida. Outro fator importante é a temperatura, que é um dos fatores ambientais que
mais interferem no processo de digestão anaeróbia. A atividade biológica é extremamente dependente
da temperatura.
O funcionamento dos tanques sépticos é descrito simplificadamente a seguir (Chernicharo, 1997):


os sólidos sedimentáveis presentes no afluente vão ao fundo do tanque, formando uma camada
de lodo;



os óleos, graxas e materiais leves flutuam até a superfície do tanque, formando uma camada de
escuma;



o efluente, agora isento de grande parte dos sólidos sedimentáveis e dos materiais flutuantes,
flui entre as camadas de lodo e escuma, deixando o tanque séptico em sua extremidade oposta,
de onde é encaminhado para uma unidade de pós-tratamento;



o material orgânico retido no fundo do tanque passa por uma decomposição facultativa e
anaeróbia, sendo convertido a compostos mais estáveis como CO2, CH4, H2S. O H2S formado
combina com metais acumulados no lodo e forma sulfetos metálicos insolúveis, evitando a
geração de maus odores.



a decomposição anaeróbia proporciona uma redução contínua do volume do lodo depositado no
fundo do tanque, mas há sempre uma acumulação ao longo dos meses de operação do sistema.
Como conseqüência, a acumulação de lodo e de escuma leva a uma redução do volume útil do
tanque, demandando a remoção periódica desses materiais.
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Ao contrário dos tanques sépticos, os filtros anaeróbios são classificados como reatores de lodo reativo
em relação à fase líquida. Os filtros são preenchidos com britas ou outro meio suporte, nos quais
desenvolve-se um biofilme, formando um leito filtrante fixo em cujos interstícios ocorre o fluxo da fase
líquida. Além do lodo aderido, pode se formar também um lodo floculado ou granulado que permanece
em suspensão na fase líquida.
O principal objetivo do filtro anaeróbio é propiciar o pós-tratamento do efluente proveniente do tanque
séptico, através do aumento do tempo de retenção celular, para obter um longo contato entre a
biomassa ativa e o esgoto a ser tratado. O processo de tratamento é estritamente biológico e a
eficiência aumenta na medida em que a concentração de lodo aumenta. Com o tempo, o lodo torna-se
velho e mineralizado, e desprende-se naturalmente do meio suporte.
O sumidouro é uma escavação circular, quadrada ou retangular cujas paredes são protegidas por
pedras, tijolos, etc, de modo a evitar seu desmoronamento, porém sem impermeabilizar as paredes do
solo, razão pela qual não devem ser rejuntadas.
Embora geralmente tenham vida longa, tendo em vista que o efluente das fossas sépticas terá retido em
seu interior, grande parte dos sólidos e gorduras, podem exigir a implantação de poços adicionais no
futuro, em virtude da perda de sua capacidade de infiltração.

7.1.7.2 Metodologia utilizada para o dimensionamento
A vazão dos esgotos sanitários pode ser estimada a partir do valor fornecido pela NBR 7229/1993
Tabela 1, que indica uma contribuição de 80 L/hab.dia. De acordo com este dado, pode-se estimar a
vazão de esgotos sanitários para o Canteiro de Obras:


30014 x 80 = 48.000L /dia ou 24,0 m³/dia.



Tanque séptico

De acordo com a NBR 7.229/1993, o volume útil total do tanque séptico é calculado pela seguinte
fórmula:

V  1000  NCT  KLf 
Onde:
N= número de contribuintes
C= contribuição de despejos, em litro/pessoa x dia ( tabela 1, norma NBR 7229 )
T= período de detenção, em dias ( tabela 2, norma NBR 7229 )
K= taxa de acumulação do lodo digerido, em dias ( tabela 3, norma NBR 7229 )

14 O dimensionamento foi feito para 300 funcionários. Este cálculo poderá sofrer ajustes em função do número de
funcionários e número de unidades de tratamento de efluentes necessários. Ressalta-se que unidades de ETE muito
grandes apresentam baixa eficiência, sendo portanto, indicada a implantação de mais de uma unidade.
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Lf= contribuição do lodo, em litro/pessoa x dia ( tabela 1, norma NBR 7229 )
Para os casos em que um tanque séptico receberá contribuições de origens distintas, tais como
vestiários, instalações sanitárias e cozinha, os valores destas contribuições deverão ser acrescidos à
fórmula, conforme apresentado a seguir:
V = 1000 + N1 (C1T1 + K1Lf1) + N2 (C2T2 + K2Lf2) + ... + NN (CNTN + KNLfN)
Serão construídos dois sistemas de fossa/filtro anaeróbio/sumidouro no canteiro, sendo um para
atender o escritório e o ambulatório (Sistema 1) e outro para atender a cozinha, alojamentos e sanitários
e o efluente não oleoso da caixa separadora de água e óleo da oficina (Sistema 2).


Filtro anaeróbio

De acordo com a norma NBR 7.229/1993, o volume útil total (V) do filtro anaeróbio é calculado pela
seguinte fórmula:

V  1,60NCT
Onde:
V = volume útil, em litros;
N = número de pessoas ou unidades de contribuição;
C = contribuição de despejos, em litros/pessoa x dia;
T = período de detenção, em dias.
A seção horizontal do filtro anaeróbio é dada por:




S

V
h

Onde:
S = seção horizontal do filtro anaeróbio, em m2;
V = volume útil, em m³;
h = profundidade útil, que é de 1,80m para qualquer volume de dimensionamento (NBR 7229/93).

7.1.7.3 Memória de cálculo
Considerou-se que os sistemas deverão ser dimensionados para a demanda máxima prevista.


Sistema 1

Este sistema tratará os esgotos sanitários gerados no escritório e no ambulatório.


Sistema 2
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Este sistema tratará os esgotos sanitários gerados na cozinha, alojamentos e sanitários e o efluente não
oleoso da caixa separadora de água e óleo da oficina.
Os valores adotados para cada parâmetro desses sistemas são apresentados no Quadro 7.1, a seguir.
QUADRO 7.1: PARÂMETROS DE PROJETO DOS SISTEMAS FOSSA/FILTRO DO CANTEIRO
Parâmetros de projetos
N1 =40 funcionários no escritório/ambulatório
Número de funcionários
N2 = 300 funcionários + 300 refeições / dia
C1 = 50 L / funcionários x dia– N1
Contribuição de despejos
C2 = 80L/funcionário + 25 L / refeição. dia para refeitório– N2
Lf1 = 0,2 L / funcionário x dia para C1
Contribuição de lodo fresco
Lf2 = 1,0L/ funcionário x dia + 0,10 L / refeição para C2
Tempo de detenção hidráulica
T1 = 0,92 dias
T2= 0,50 dias
Taxa de acumulação de lodo fresco

K = 65 dias (1)

(1) Considerando o intervalo de limpeza em 01 ano e temperatura do mês mais frio entre 10 °C e 20°C

Assim, as contribuições diárias e os volumes calculados para cada sistema são apresentados no Quadro
7.2 abaixo:
QUADRO 7.2: CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA E VOLUMES DOS SISTEMAS PROPOSTOS
Sistemas
Contribuição Diária (L)
Fossa
Filtro anaeróbio
Sistema 1
2000
2360 L
2944 L
Sistema 2
31500
13225L
25200L

As principais dimensões dos sistemas serão apresentadas nos Quadro 7.3 e Quadro 7.4.
QUADRO 7.3: DIMENSÕES DOS TANQUES SÉPTICOS
Dimensões
Sistema 1
Sistema 2
Geometria
Prismática
Prismática
Volume útil requerido (m³)
3,36 m³
13,23 m³
Comprimento (m)
2,2
4,0
Largura (m)
1,1
2,0
Diâmetro (m)
Profundidade útil (m)
1,50
1,8
Volume útil adotado (m³)
3,63
14,4


QUADRO 7.4: DIMENSÕES DOS FILTROS ANAERÓBIOS
Dimensões
Sistema 1
Sistema 2
Geometria
Prismática
Prismática
Volume útil requerido (m³)
2,94
25,2
Comprimento (m)
0,85
4,7
Largura (m)
1,92
3,0
Diâmetro (m)
Profundidade útil (m)
1,80
1,80
Volume útil adotado (m2)
2,94
25,2



Dimensionamento dos sumidouros

Área de infiltração necessária = A = V / Ci
Onde:
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V= Nx C e,
V - Volume útil do sumidouro (Litros);
N - nº de contribuintes (funcionários da obra);
C - Contribuição de despejos (Litros/pessoa x dia);
Ci = coeficiente de infiltração, em l/m² x dia = 60 (Figura 15, norma NBR 7229 )
V(Sistema 1)= 2000 litros
V(Sistema 2)= 31500 litros

7.1.8 SISTEMA DE PRÉ-TRATAMENTO DOS EFLUENTES DA COZINHA
7.1.8.1

Concepção do sistema

Os efluentes sanitários gerados na cozinha serão pré-tratados em uma caixa de gordura, visando a
remoção do material graxo, antes de serem lançados na rede interna de coleta de esgoto sanitário.
A caixa de gordura será dividida em duas câmaras, sendo uma receptora e outra vertedoura, separadas
por um septo não removível. Esta caixa de gordura será sifonada e hermeticamente fechada, com tampa
removível para acesso à câmara de retenção e sem dispositivos que dificultem a retirada das tampas.
O efluente livre das partículas gordurosas seguirá para o sistema de tratamento de esgoto doméstico e a
parte sólida retirada manualmente se juntará aos resíduos sólidos e levada para o aterro controlado.

7.1.8.2 Metodologia utilizada para dimensionamento da unidade
O dimensionamento da caixa de gordura é função do número de pessoas servidas, de acordo com a
equação seguinte, obtida da Norma NBR 8160/99.

V  2 N  20
Onde:
V = volume útil da caixa de gordura, em litros;
N = n° de pessoas servidas pela cozinha.
Onde
A = altura da saída de água, em metro.
C = comprimento da caixa de gordura, em metro;
L = largura da caixa de gordura, em metro.

7.1.8.3 Memória de cálculo
O sistema será composto de caixa de gordura, contendo duas câmaras, objetivando reter parte do
material graxo formado na produção de alimentos, tal caixa será construída em alvenaria, revestida com
argamassa de cimento, areia e impermeabilizante de forma a garantir a estanqueidade da caixa.
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A caixa de gordura proposta para o sistema 1 terá capacidade para atender até 600 refeições por dia,
portanto suportará um volume de aproximadamente 1.220 litros. Adotando-se uma profundidade útil de
0,80m, tem-se as seguintes dimensões:
A = 0,60m
L = 1,85m
C = 1,10m

7.1.9 ENCERRAMENTO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
Após o encerramento das atividades no canteiro, os sistemas fossa/filtro serão desativados e seu lodo
será retirado por empresa limpa-fossa de algum município próximo, sendo dada prioridade à empresa
que apresentar licenciamento ambiental.

7.1.10 SISTEMA DE TRATAMENTO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
7.1.10.1 Introdução
Com relação à área para a disposição final dos resíduos sólidos gerados no canteiro de obras,
considerando que o volume gerado nos 24 meses de obra será de 284 m³, este deverá ser depositado
diariamente conforme a norma NBR 8849/85 de um aterro controlado, numa área indicada para tal.
O presente estudo foi direcionado para a implantação do aterro controlado, visando à disposição final
dos resíduos gerados no Canteiro de Obra do Complexo Quartel. Todo o lixo será coletado por meio de
um caminhão tipo caçamba e transportado até o local do despejo final. A coleta será diferenciada, de
acordo com a tipologia dos resíduos. O desenvolvimento do projeto será balizado na NBR 8849/85 e
demais normas e padrões técnicos ambientais.
Acordos e convênios com as prefeituras municipais locais também poderão ser feitos para o
recolhimento dos resíduos sólidos do canteiro por meio do sistema municipal de coleta de lixo, evitandose assim, a necessidade de utilização de aterro controlado. Contudo, tendo em vista a incerteza da
viabilidade de acordos dessa natureza, apresenta-se aqui os procedimentos adequados para operação
de aterro controlado.

7.1.10.2 Caracterização do Terreno
O terreno onde será implantado o aterro controlado deve ser submetido aos seguintes critérios para sua
escolha:


proximidade de acessos;



proximidade do Canteiro de Obra;



certa distância de cursos d' água (200 m);



área próxima ao bota-fora previsto;



inserção em área de pastagem.
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A empresa contratada pela obra deverá fornecer o levantamento planialtimétrico, com curva de nível de
metro em metro, com os pontos geográficos conhecidos, tais como estradas e rios, da área indicada
para a implantação do aterro controlado, bem como um estudo de sondagem próximo à área.

7.1.10.3 Tipologia dos Resíduos
Pode-se distinguir os seguintes tipos de resíduos gerados no Canteiro de Obras:


resíduos orgânicos;



madeira;



material gerado das embalagens dos equipamentos;



resíduo administrativo;



rejeito de terra;



resíduos de unidade de saúde.

7.1.10.4 Descrição
O aterro controlado constitui um componente essencial de qualquer sistema de gestão de resíduos
sólidos urbanos (RSU), para a destinação final adequada dos resíduos, gerados no contexto em que se
insere, ainda que uma parcela maior ou menor, em cada caso específico dos mesmos possa,
efetivamente, vir a ser reaproveitada, através de procedimentos de reciclagem. Evidentemente, quanto
maior venha a ser a parcela reaproveitada, do volume total dos resíduos sólidos gerados, em um
determinado contexto específico, maior será a vida útil de seu aterro controlado e menor o seu potencial
de impacto ambiental.
A coleta seletiva de materiais potencialmente recicláveis, que tem como pressuposto a progressiva
minimização relativa da parcela dos mesmos, deve ser disposta em sua futura unidade de destinação
final. Esse tipo de sistema de gestão implica, obrigatoriamente, em um processo de sensibilização e reeducação, capaz de estimular o envolvimento ativo dos operários. Sabe-se, aliás, que esse processo,
embora deva ser deflagrado de imediato, apenas poderá atingir seus objetivos globais a médio ou longo
prazo. Por isso mesmo, a quase totalidade da massa de RSU gerada na obra deverá ser adequadamente
disposta no futuro aterro.
Diante deste pressuposto, o aterro foi dimensionado somente para recebimento dos resíduos orgânicos
e os resíduos provenientes de vários tipos de embalagens. O rejeito de madeira utilizada durante toda a
obra será depositada em local apropriado, onde será acumulada, aguardando um lote economicamente
viável para seu transporte e co-processamento.

7.1.10.5 Concepção do Projeto
Considerando a necessidade de reduzir os impactos causados pela geração de resíduos devido à
implantação do empreendimento, foi concebido um aterro controlado, atendendo às Normas vigentes.
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Desta forma fez-se necessário trabalhar na perspectiva de um horizonte de prazo a ser definido para 24
meses.
O aterro controlado de RSU é uma instalação destinada à disposição de resíduos sólidos urbanos,
situada em local selecionado a partir de critérios técnicos, de modo a minimizar seus impactos negativos
sobre o meio ambiente. Nela os resíduos dispostos são periodicamente recobertos com uma camada de
terra, reduzindo, com isto, a proliferação de vetores nocivos e a ocorrência de incêndios. Eventualmente,
os aterros controlados são dotados de dispositivos de drenagem e, ainda, à queima controlada dos gases
gerados. No caso específico, será necessário apenas a drenagem pluvial em torno da célula.
A designação de aterro controlado de RSU é bastante genérica, podendo abranger desde instalações
muito precárias, até aquelas às quais pouco falta para que possam ser enquadradas como aterro
sanitário, dependendo naturalmente, da qualidade de sua instalação e operação.
O aterro controlado, apesar de não ser uma solução ideal para a destinação final dos RSU, certamente,
poderá representar um importante passo, no sentido de reduzir a poluição ambiental causada pelos
lixões.
A concepção básica do aterro foi definida para o aterramento de resíduos orgânicos, madeira, material
gerado das embalagens dos equipamentos, resíduo administrativo, rejeito de terra e resíduos de unidade
de saúde, cujas características não comprometam as operações de aterramento e compactação.
No caso de resíduos de madeira de maior dimensão, que futuramente poderão ser doados a instituições
filantrópicas ou para o co-processamento em indústrias, deverá ser reservada uma área para o seu
depósito.
Os resíduos gerados no Ambulatório deverão ser coletados diferenciadamente dos demais resíduos e
acondicionados em sacos brancos. Estima-se que o volume desses resíduos será da ordem de 10% do
total dos resíduos gerados, sendo aterrados conjuntamente com as demais classes de resíduos.

7.1.10.5.1

DIMENSIONAMENTO DO ATERRO

ESTIMATIVA DA MASSA DE RSU A ATERRAR
Considerando-se os seguintes valores:


taxa de geração per capita de resíduos sólidos urbanos/domésticos/comerciais de 0,500
kg/hab.dia;



vida útil do aterro: 24 meses;



população total prevista: 300 operários.

Foram realizadas projeções referentes à massa (em toneladas/dia) de resíduos que deve, ao longo do
horizonte de projeto, ser disposta no aterro proposto, subtraída dos totais previstos de resíduos,
considerados efetivamente recicláveis, ou seja, madeiras (vide Quadro 7.5).
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O Quadro 7.5 apresenta o cálculo do volume a ser ocupado pela massa (resíduos descartados +
capeamento) a ser disposto no aterro proposto, ano a ano e acumulado, considerando-se que os
mesmos sejam compactados, até que se obtenha a densidade específica nominal de 0,7 t/m³, passível
de ser obtida através de sua correta disposição em camadas delgadas (20cm  e  35cm), com aclive da
ordem de 2,5: 1; e de sua adequada compactação, por meio de um mínimo de seis passadas, ascendentes
e descendentes, sucessivamente, de um trator de lâmina sobre esteiras equivalente ao modelo
Caterpillar D6M (peso operacional  15 t). Para efeito de dimensionamento, considerou-se que o
consumo de material de recobrimento seja equivalente a 35% do volume dos resíduos sólidos urbanos,
dispostos no aterro controlado.
Conforme pode-se verificar, a estimativa do volume total acumulado de materiais (resíduos sólidos
urbanos + solo de capeamento) dispostos no aterro controlado, proposto ao longo do horizonte
temporal de projeto, será de 331 m³.
QUADRO 7.5: ESTIMATIVA DE MASSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS A ATERRAR
Ano

Ano 1

Ano 2

Dias

Massa a
aterrar
toneladas

Volume
compactado
(V1) m³

Volume total
ocupado (Vt)
m³

Volume de
recob.
(Vr=0,35xVt)

Volume
acumulado
Va=(Vt+Vr)

Volume
total
acumulado

1

0,15

0,22

0,22

0,08

0,29

0,29

6

0,90

1,30

1,30

0,46

1,76

2,05

26

3,9

5,64

5,64

1,98

7,62

9,67

312

46,8

67,72

67,72

23,7

91,42

101,09

624

93,6

135,44

135,44

47,4

182,84

283,93

O volume a aterrar será de 284 m³.

1,5

2,5
B

1

L
h

d

FIGURA 7.1: ESTIMATIVA DE VOLUME OCUPADO PELOS RSU NO ATERRO CONTROLADO

Para efeito de cálculo, considerou-se que a célula de aterramento diário apresentará as características
formais e dimensionais expressas na Figura 7.2 a seguir.
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FIGURA 7.2: CROQUI DA CÉLULA DE ATERRAMENTO

Sendo:


espessura da cobertura diária de 0,20 m;



altura de plataforma de 2,0 m;



grau de compactação de 0,70 ton/m³;



talude definido pela inclinação de 1/1,5 (V:H), ângulo de 21,80º.

A área do aterro controlado será de 142 m².

Sistema de Drenagem Pluvial do Aterro
O sistema de drenagem superficial foi dimensionado considerando apenas o critério de microdrenagem.
A drenagem de água pluvial do entorno da área do aterro deverá ser composta dos seguintes elementos,
que serão alvo de ação do projeto de recuperação de áreas degradadas:


a crista da área será protegida por “banqueta;



nas laterais da área, a proteção será do tipo valo escavado;



na base da área a proteção será do tipo valeta de pedra de mão argamassada;



no pé de cada lateral terá uma saída da água do tipo “rip-rap” com 0,50 cm de largura,
contendo pedras de mão argamassada para redução da energia da água.

As águas incidentes na região externa ao aterro, na crista, serão desviadas do maciço de lixo pelas
“banquetas” e nas laterais pelas valetas. É necessário ainda prever um sistema de drenagem das águas
que precipitam sobre o maciço de lixo, construídas durante a vida útil do aterro.
Nos locais em que as águas de escoamento superficial possam afluir naturalmente à área do depósito,
deverão ser implantados sistemas periféricos de drenagem provisórios, para captação condução
disciplinada desse fluxo. Estes serão compostos por valetas escavadas no terreno natural, após prévio
desmatamento com declividade longitudinal de 1%, de forma a direcionar o fluxo para as ombreiras do
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aterro. Em função das dimensões dos dispositivos periféricos de drenagem, os mesmos serão
implantados por escavação manual ou utilizando tratores de esteiras.

Encerramento do Aterro
Após o encerramento das atividades na área, deverá ser prevista a implantação de cobertura final e
plantio de um mix de sementes de gramíneas e leguminosas visando, principalmente, minimizar a
infiltração de água no maciço dos resíduos e limitar o escape de gases não controlados.

7.1.11 SUB-PROJETO DE COLETA SELETIVA
O Sub-Projeto de Coleta Seletiva será implementado com o objetivo de segregar previamente aqueles
resíduos sólidos passíveis de reciclagem e reaproveitamento gerados durante a fase de obras e de
operação do Complexo Quartel, tais como plásticos, metais, papéis e vidros.
Para a coleta destes resíduos, serão instalados postos de coleta dos resíduos, compostos por tambores
metálicos ou bombonas plásticas, devidamente identificados em cores padrões, de acordo com a Figura
7.3.


FIGURA 7.3: ESQUEMA DOS POSTOS DE COLETA SELETIVA

Uma divisão dos resíduos que podem ser recicláveis ou não é apresentada no Quadro 7.6.
QUADRO 7.6 DIVISÃO ENTRE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS
RECICLÁVEL

NÃO-RECICLÁVEL
Papel

Jornais

Etiqueta adesiva

Revistas

Papel carbono

Folhas de caderno

Fita crepe

Formulários de computador

Papéis sanitários

Caixas em geral

Papéis metalizados

Aparas de papel

Papéis parafinados

Fotocópias

Papéis plastificados

Envelopes

Guardanapos

Papéis rascunhos

Tocos de cigarro

Papéis coloridos

Fotografias
Metal

Lata de folha de flandres (lata de óleo, salsicha etc)

Clips

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 140

Lata de alumínio

Grampos

Outras sucatas de reformas

Esponjas de aço

Vidro
Embalagens

Espelhos

Garrafas de vários formatos

Vidros temperados

Copos

Lâmpadas, cerâmicas, porcelana, tubos de TV
Plástico

Embalagem de refrigerante

Cabo de panela

Embalagem de material de limpeza

Tomadas e interruptores

Copinho de café

Embalagem de biscoito

Embalagem de margarina, canos e tubos

Misturas de papel, plásticos e metais

Sacos plásticos em geral

Os próprios funcionários da empresa responsável pelas obras serão responsáveis pela disposição dos
resíduos nos recipientes adequados. Para isto, será realizado um treinamento prévio com todos os
usuários.
Os resíduos recicláveis que poderão ser utilizados na própria obra serão aproveitados e os demais, serão
encaminhados para o aterro controlado da obra.
Ao final do preenchimento da vala, deverá haver uma cobertura de terra de no mínimo 0,50 m de
espessura.

7.1.11.1

Recursos humanos e materiais

A responsabilidade para dar o andamento inicial às atividades do referido Projeto será da empresa
construtora do empreendimento. Caberá ao empreendedor ou empresa contratada para tal fim,
fiscalizar o cumprimento das atividades previstas neste projeto.

7.1.11.2 Desenhos de referência
Os desenhos QRT-CAN-001 e QRT-CAN-002 mostram respectivamente a área do canteiro de obras com
suas unidades discriminadas e a planta baixa do canteiro.

7.2

PROJETO DE INFRA ESTRUTURA VIÁRIA

7.2.1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA
Este Projeto refere-se às vias de tráfego que serão utilizadas para o acesso ao local de instalação das
PCH’s Quartel I, Quartel II e Quartel III. A malha viária prevista para o Complexo Quartel apresenta 39,40
km de extensão, sendo que destes, 20,10 km deverão ser implantados e o restante (19,30 km) será
passível apenas de melhorias.
A seleção da malha viária levou em consideração o aproveitamento máximo das vias de acesso já
existentes na área. A implantação do projeto justifica-se pela necessidade de se adotar medidas que
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garantam a continuidade do tráfego e a segurança dos usuários e moradores das adjacências, além de
permitir o acesso ao sítio dos aproveitamentos.
Serão implementadas medidas tais como adequação da pista de rolamento, revestimento, sistemas de
drenagem e sinalização. Observa-se que o detalhamento das ações de segurança, no que se refere à
sinalização das estradas, é apresentado no Projeto de Segurança e Alerta.
Ressalta-se que o traçado e caracterização dos acessos aos empreendimentos em pauta foi apresentado
à SUPRAM Jequitinhonha no documento de atendimento às informações complementares ao EIA de
julho de 2008 e é objeto de licencimento específico e componente deste processo, para outorga
(travessia em cursos d’água) e autorização para supressão florestal.
As ações destinadas a contenção de taludes e de estabilização de solos de uma forma geral, são
descritas no Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, componente deste documento. As
autorizações para intervenção em vegetação nativa serão obtidas em processo paralelo e específico. No
presente, apenas generalidades serão tratadas.

7.2.2 OBJETIVOS
São objetivos deste Projeto:


definir o acesso a ser utilizado pelos veículos que se destinam ao local de implantação do
empreendimento, de forma a se evitar impactos em outras vias locais;



adequar/melhorar o traçado do acesso viário à obra, garantindo assim o acesso
permanente à obra e a redução dos impactos ambientais.



disciplinar o trânsito destinado à obra, minimizando os transtornos e o risco de acidentes
com a população da ADA.

7.2.3 DEFINIÇÃO DE ALTERNATIVAS
A PCH Quartel I se encontra nas coordenadas UTM’s 7935730N e 618070L, presentes na carta
topográfica Presidente Kubitschek, escala 1:100.000. A PCH Quartel II se encontra nas coordenadas UTM
614500L e 7938850N e a PCH Quartel III se encontra nas coordenadas UTM 612200L e 7939650N.
A principal via de acesso para a área dos empreendimentos é a rodovia 259, que liga Curvelo a
Diamantina (Figura 7.4).
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FIGURA 7.4 VIAS DE ACESSO À ÁREA DE INTERESSE. MAPA ADAPTADO DO DER-MG.

Os desenhos QRT-LOC-001 e QRT-LOC-002 apresentam a localização e os acessos à região do
empreendimento. Com a evolução e detalhamento dos estudos, definiu-se 3 possibilidades de acessos
aos empreendimentos:


Alternativa 1: BR 259 - via km 479

A entrada para este acesso está localizada nas proximidades da usina eólica Camelinho, da CEMIG. Todo
o traçado (desde a BR 259 até a casa de força da PCH Quartel III) apresenta 27,1 km sendo que 12,1 km
destes precisarão apenas de melhorias.


Alternativa 2: BR 259 - via km 492

A entrada para este acesso corresponde à estrada que acessa a PCH Paraúna. desde a BR 259 até o
barramento da PCH Quartel I, este trajeto apresenta cerca de 16,4 km, sendo cerca de 5,3 km já
existentes e passíveis de melhorias. Este traçado prevê a transposição do reservatório da PCH Paraúna
por meio de uma ponte.


Alternativa 3: BR 259 - via km 485

A entrada para este acesso corresponde a entrada para a LIASA (mineração) e é o trajeto mais curto
para acessar a PCH Quartel II., ao longo de aproximadamente 4,1 km de estrada a ser aberta até o
barramento do referido empreendimento. A partir deste ponto são, 8,5 km até o barramento da PCH
Quartel I, a montante e 4,8 km até a casa de força da PCH Quartel III a jusante.
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Mais de uma alternativa poderá ser selecionada para garantir o fluxo e o acesso aos locais dos
empreendimentos e esta decisão será subsidiada pelas ações de negociação de terras e pela redução
dos impactos ambientais no local.

7.2.3.1 Diretrizes básicas
Apresentam-se, a seguir, as diretrizes básicas a serem adotadas na execução das obras de
infraestrutura viária :


O corpo estradal deverá ser adequado no que se refere à largura da pista de rolamento, a
qual nunca deverá ser inferior a 6,00 m;



Tendo em vista que o acesso terá o tráfego intensificado durante as obras, este deverá ser
revestido com material granular compactado (cascalho, escória), em locais em que a pista
de rolamento não é revestida, numa espessura mínima de 10 cm, sedo que o material
deverá atender as normas estabelecidas pelo DNER para revestimento primário;



Os taludes de corte e de aterro deverão sofrer, caso necessário, tratamento de
estabilização e revestimento vegetal, voltados para a prevenção de instalação de processos
erosivos;



As estradas deverão ser dotadas de sistema de drenagem pluvial, com direcionamento
adequado das águas coletadas, de modo a se evitar a instalação de processos erosivos e o
carreamento de sólidos para os cursos d’água adjacentes, utilizando nas passagens d’água
manilhas de concreto;



As pontes ao longo do trajeto de acesso às obras deverão ser reforçadas, caso necessário,
de modo a suportar o tráfego pesado;



Durante a construção, melhoria e recomposição do acesso, deverão ser tomados cuidados
específicos com o manejo e/ou proteção da vegetação local, desviando de agrupamentos
arbóreos e evitando o soterramento de nascentes.



De modo a se prevenir a ocorrência de acidentes tanto humanos, quanto com a fauna
silvestre, deverão ser colocadas placas de sinalização e advertência nas vias de acesso
(para a redução de velocidade e cuidados com o trânsito de animais nas estradas), entre
outras medidas preventivas, que forem consideradas prudentes. Atenção especial deverá
ser dada nas travessias das cidades e localidades.



Para intervenções em cursos d’água serão solicitadas outorgas de uso da água conforme a
legislação vigente.

7.2.3.2 Equipe técnica
O projeto será implantado por um Engenheiro Civil com experiência em Meio Ambiente e equipe
topográfica de campo.

7.2.3.3 Gestões institucionais
O empreendedor deverá fazer gestões junto às Prefeituras Municipais da AI, objetivando a aprovação da
execução das obras viárias, tendo em vista que serão realizadas intervenções em estradas municipais.
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7.2.3.4 Público alvo
Funcionários da obra e usuários das estradas em geral.

7.2.3.5 Responsável pelo projeto
O responsável pela execução deste projeto é o empreendedor.
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8

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS
SOLOS

8.1

PROJETO DE REMOÇÃO E ESTOCAGEM DO SOLO DE DECAPEAMENTO

8.1.1 INTRODUÇÃO
O presente projeto tem como escopo o estabelecimento de uma estratégia para remoção e estocagem
do solo decapeado durante a abertura das frentes de trabalho na obra dos empreendimentos do
Complexo Quartel.
O decapeamento será realizado durante a limpeza para abertura de novas frentes de trabalho, bem
como para instalação de alojamentos, abertura e relocação de estradas, acessos e construção das
diferentes unidades do empreendimento.

8.1.2 OBJETIVO
A remoção e estocagem da camada superficial do solo nas áreas atingidas pela obra têm por objetivo
obter um material de boa qualidade para utilização durante as ações de recuperação de áreas
degradadas, auxiliando e melhorando as condições para estabelecimento da flora e fauna do solo,
promovendo assim, uma maior eficiência e velocidade nos processos que envolvem a recuperação das
áreas degradadas, subsidiando o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, constante deste
documento.

8.1.3 JUSTIFICATIVA
A camada superficial do solo, composta por material mineral transformado, matéria orgânica,
microorganismos, propágulos de plantas, sementes e pedaços de sistema radicular com capacidade de
brotação e regeneração, é de fundamental importância para melhorar a eficiência de práticas de
recuperação e revegetação de áreas degradadas.
A matéria orgânica exerce importante papel sobre as propriedades do solo, contribuindo
substancialmente para o crescimento e desenvolvimento das plantas.
De forma geral, a camada superficial do solo é composta de grande quantidade de matéria orgânica a
ser mineralizada ou em processo de mineralização, além disto, possui grande quantidade de sementes
em germinação ou dormentes, constituindo-se em um verdadeiro banco de sementes apto para a
germinação e estabelecimento, dependendo das condições ambientais específicas para isto.
Portanto, a utilização deste solo para a recuperação de áreas degradadas pela obra, poderá se constituir
em fator de aceleração de tal processo.
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8.1.4 METODOLOGIA
Anteriormente ao decapeamento, a vegetação arbórea do local será retirada e não misturada ao solo,
para não comprometer a qualidade futura do material estocado.
De forma geral, a profundidade do solo a ser retirado para futura estocagem varia de acordo com as
condições locais, dependendo da profundidade de acúmulo do material orgânico, o que pode ser
visualizado, em campo, pela coloração escura do solo contrastando com uma cor mais clara indicativa de
baixo ou nenhum teor de matéria orgânica. No entanto, considera-se uma profundidade média de 50 cm
(cinqüenta centímetros) como adequada ao propósito deste projeto.
Para o decapeamento do solo serão utilizados maquinários já alocados para a construção das obras, tais
como tratores de esteira, tratores de pneus acoplados com pá carregadeira, moto-escreiperes e
caminhões com carroceria basculante, não imputando, portanto, nenhum custo adicional à construção
da PCH em questão.
Foi prevista para o empreendimento uma área total de intervenção de aproximadamente 18,78 ha
(incluindo acessos e canteiro de obras que são comuns aos três empreendimentos), indicada no Quadro
8.1 apresentado a seguir:
QUADRO 8.1: QUANTIFICAÇÃO APROXIMADA, EM HECTARES, DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO
PARA CONSTRUÇÃO DA PCH QUARTEL III
Tipologia

Reservatório

Barramento

Casa de
Força

Acessos

Canteiro de
Obras

Total

Área AE1

Porcentagem
relativa (%)2

Campo Limpo

0

0

0

0

0

0

0

0

Campo Rupestre

0,132692

0

0,504667

3,693

0,21

4,540359

193,477624

3,3

0

0

0

4,32

0

4,32

86,632343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,137264

0

0

0

0

3,137264

12,696555

24,72

Cerrado Rupestre

0,260294

0,046839

0

2,8216

0,13

3,258733

52,083955

3,63

Cerrado Típico

0

0

0

0,022

0

0,022

0

0

Cerrado Denso

0

0

0

0,3211

0

0,3211

23,648069

0

Mata Galeria

0

0

0

0,0982

0

0,0982

0

0

Mata Ciliar

1,218645

1,097953

0

0,6182

0

2,934798

20,249699

11,45

Mata Ciliar/ Cerrado
Rupestre

0,147426

0

0

0

0

0,147426

6,480753

23,15

Campo
Rupestre/Cerrado
Rupestre
Campo
Rupestre/Cerrado
Rupestre/Cerrado Típico
Cerrado Denso/ Cerrado
Rupestre

Pasto

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

4,896321

1,144792

0,504667

11,8941

0,34

18,77988

395,269

66,25

8.1.5 ÁREA PARA ESTOCAGEM
Terá como quesitos principais:


localizar-se fora da bacia de acumulação do reservatório;



ser plana a levemente ondulada;



de fácil acesso;
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ausência de vegetação superficial do porte arbustiva e/ou arbórea;



distante de áreas de drenagem natural;



próxima aos locais de utilização do material.

Durante a estocagem, a altura da pilha do material não será superior a 2,50 m (dois metros e cinqüenta
centímetros).
O pátio de estocagem terá área máxima de 5.000 m2, considerando uma área livre para movimentação
das máquinas e considerando-se que a utilização deste material estocado será realizada
concomitantemente com sua estocagem, ou seja, durante a estocagem haverá também retirada e
disposição em áreas objeto de recuperação. Não obstante, poderão ser utilizados mais de um pátio para
estocagem, dependendo das condições operacionais da obra. Estes poderão ser realizados em bota fora
finalizado e também próximo à área definida para o viveiro de produção de mudas nativas.

8.1.6 DRENAGEM
A drenagem de água pluvial do entorno do pátio de depósito será do tipo valo escavado, recoberto com
vetiver (Vetiveria zizanoides), na forma trapezoidal, com as seguintes dimensões (em centímetros):
a) base maior: 0,70;
b) base menor: 0,30 e;
c) altura de 0,40.
A saída da água deverá ter 0,50 cm de largura, contendo pedras de mão argamassada para redução da
energia da água.

8.1.7 MANEJO
Depois de concluída a formação da pilha de material decapeado, deve ser observado se há
desenvolvimento de espécies nativas sobre ela. Caso não haja, ou se este desenvolvimento for
insuficiente para proteger a pilha de intempéries naturais, sugere-se o plantio de mudas e/ou sementes
nativas. O material propagativo utilizado será oriundo da coleta de germoplasma previsto no Projeto de

Coleta de germoplasma e Resgate de Flora. Fica proibido a revegetação da pilha com espécies exóticas,
salvo o vetiver em locais de drenagem conforme informado no Projeto de Recuperação de Áreas
Degradadas.
A pilha de material decapeado poderá servir como canteiro provisório para o plantio do material
propagativo resgatado durante a construção do canteiro de obras e limpeza do reservatório. Na
execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, este material deve ser retirado da pilha e
plantado nos locais passíveis de recuperação.
A área para estocagem propriamente dita será inferior ao calculado para todo o volume a ser estocado,
em função da utilização do material concomitantemente com sua armazenagem.

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 148

8.1.8 CRONOGRAMA FÍSICO
A remoção e a estocagem do material ocorrerão na fase de limpeza e decapeamento das áreas
atingidas, no início das obras ou frentes de serviço.
A utilização desse material segue as prescrições do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas,
constante neste PCA.

8.1.9 ACOMPANHAMENTO
O acompanhamento consiste em monitorar possíveis processos erosivos durante o período em que o
solo decapeado ficar estocado e monitorar a evolução do crescimento vegetal sobre o material.
Caso haja aparecimento de focos erosivos na pilha de solo decapeado, deverão ser implantadas medidas
de controle para a correção do problema. Essas medidas estão contidas no Projeto de Recuperação de

Áreas degradadas.
O crescimento vegetal sobre a pilha deve apresentar apenas espécies nativas, qualquer outra espécie
que se desenvolva no local (exceto o vetiver) deve ser eliminada antes do florescimento.

8.1.10 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A execução deste projeto será de responsabilidade do empreendedor.

8.1.11 EQUIPE TÉCNICA
Para realização dos trabalhos a equipe deve dispor de um engenheiro agrônomo, e auxiliares de campo.

8.2

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

8.2.1 INTRODUÇÃO
A Pequena Central Hidrelétrica Quartel I está inserida em uma região de campos rupestres, também
chamados de Complexos Rupestres de Altitude. Esses Complexos compreendem biomas singulares que
ocorrem nas cimeiras das principais cadeias montanhosas do Brasil. Diferem-se dos biomas dominantes
pelas características dos solos e da biota, apresentando altas taxas de diversidade e endemismos. Os
solos são rasos, arenosos, oligotróficos e ricos em alumínio trocável. Em virtude das elevadas altitudes e
do relevo movimentado, estas áreas apresentam um alto índice de erosão, e afloramentos rochosos
podem ser constantemente observados (Benites et al. 2003).
Naturalmente, a implantação de empreendimentos hidrelétricos resulta em alterações nas feições do
terreno, na estratificação das camadas do solo, além da remoção da vegetação. Todas estas
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intervenções podem tornar o solo mais instável e susceptível a erosões, desmoronamentos e em casos
mais graves, exposição e comprometimento do lençol freático. O risco de ocorrência de problemas
oriundos destas intervenções é dinamizado em razão das características locais do empreendimento em
questão.
O projeto em pauta apresentará características peculiares. Práticas usuais de recuperação de áreas
degradadas, como a utilização de espécies invasoras para a recomposição da cobertura vegetal não
poderão ser adotadas, uma vez que não foram registradas de forma significativa exemplares dessas
espécies botânicas na área do empreendimento. Dessa forma, poderão ser usadas na recuperação das
áreas-alvo espécies nativas e típicas da área de inserção e, em casos especiais, espécies exóticas não
invasoras.
A manipulação físico-química do solo deverá obedecer às diretrizes propostas neste trabalho.
Ressalta-se que algumas atividades de recuperação das áreas afetadas pela obra se constituem em
ações de controle de processos erosivos, de forma não excludente em relação a ações de controle de
águas pluviais relacionadas no Projeto Infraestrutura Viária.

8.2.2 JUSTIFICATIVAS
De acordo com a Lei 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 4°,
todo empreendimento causador de degradação ambiental deverá realizar a reabilitação da área afetada,
com a finalidade de minimizar e controlar os impactos causados. Aliado ao fator legal tem-se ainda,
questões de estética, de conservação dos solos e de proteção à biodiversidade.

8.2.3 OBJETIVOS
Este projeto terá como objetivos principais a reabilitação das áreas degradadas pelo empreendimento,
visando à estabilidade e proteção do solo, o controle de processos erosivos e a regeneração otimizada
da vegetação nativa. Em um primeiro momento o projeto visará garantir a estabilidade dos solos das
áreas-alvo e em seqüência a reconformação destas áreas ao seu aspecto natural.
Tendo em vista a escassez de informações técnicas sobre a recuperação de áreas de campos rupestres
associado à significativa presença de focos erosivos na AI do empreendimento e a considerável
susceptibilidade dos solos aos efeitos mecânicos das águas pluviais, deverá ser selecionada uma área
piloto no local para a sua reabilitação.
A seleção desta área servirá para a elaboração de uma metodologia eficiente e específica para a
recuperação de processos erosivos no local, para que posteriormente, possa ser aplicada em outras
localidades da sub bacia do rio Paraúna, com vistas a reduzir o aporte de sedimentos no rio e
consequentemente na bacia do rio das Velhas.
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8.2.4 METODOLOGIA
Para a execução do trabalho de recuperação de áreas degradadas na PCH Quartel I, elaborou-se uma
abordagem diferenciada no tratamento dos cenários potencialmente observados. O trabalho contempla
também a especificação de tratamento para os pontos erodidos, identificados durante a execução do
Projeto de Monitoramento de Focos Erosivos que integra o presente PCA.

8.2.4.1 Descrição dos tipos de alvos a serem tratados.
8.2.4.1.1

SUPERFÍCIES COM SUBSTRATO TERROSO COM DECLIVIDADE MÁXIMA DE 30%-S1

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 conseqüência 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.
Convencionou-se que este alvo será denominado de S1.

8.2.4.1.2

SUPERFÍCIES COM SUBSTRATO TERROSO COM DECLIVIDADE MAIOR QUE 30%-S2

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 terraplenagem e
de superfícies preparadas para abrigo de estruturas de produção/apoio e áreas de empréstimo/bota
fora e sistema de adução.
Convencionou-se que este alvo será denominado de S2.

8.2.4.1.3

SUPERFÍCIES COM SUBSTRATO PÉTREO COM DECLIVIDADE QUALQUER-S3

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 nos taludes de
corte surgidos em função da abertura de acessos e áreas de bota-fora/empréstimo de material pétreo
estéreo.
Convencionou-se que este alvo será denominado de S3.

8.2.4.1.4

SUPERFÍCIE PONTUAL COM OCORRÊNCIA DE EROSÃO LAMINAR – S4

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

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 151

Convencionou-se que este alvo será denominado de S4.

8.2.4.1.5

SUPERFÍCIE PONTUAL COM OCORRÊNCIA DE EROSÃO EM SULCOS– S5

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 carreado simultaneamente.
Convencionou-se que este alvo será denominado de S5.

8.2.4.1.6

SUPERFÍCIES COM VOÇOROCAS EM DESENVOLVIMENTO - S6

Refere-se a pontos de erosão no terreno, que se apresentam como sulcos profundos na superfície e
quando não tratados, tem seu tamanho aumentado, à medida que funcionam como caminho preferencial
de condução de águas pluviais captadas à montante e não percoladas.
Estas estruturas poderão ocorrer tanto nos cenários permanente, temporário e de entorno. Recomendase que elas sejam tratadas, obrigatoriamente, quando inseridas no cenário permanente e de entorno. No
caso de sua detecção no cenário temporário, seu tratamento somente deverá ser providenciado quando
apresentar risco premente de evolução rápida até o enchimento do reservatório ou quando o sedimento
carreado estiver assoreando linhas de drenagem além dos limites do cenário, a qual pertence.
Convencionou-se que este alvo será denominado de S6

8.2.4.2 Especificação dos tratamentos.
8.2.4.2.1

T-1 (TRATATAMENTO APLICÁVEL EM SUPERFÍCIES DE TOPOGRAFIA ÍNGREME, RECENTEMENTE
DEGRADADAS)

DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO
Denominação: Tratamento T-1.
Tipo de alvo recomendado: 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.
Caracterização do tratamento: Semeadura de mistura de sementes e plantio de mudas, 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 umidecimento 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 a
atuação do processo erosivo.
A eficiência da intervenção proposta será tanto maior, quanto mais imediata for a aplicação da mesma
na superfície recém exposta.
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Excepcionalmente, em sítios específicos do alvo tratado (topografia plana), onde for possível o
coveamento, pode-se efetuar o plantio de mudas nativas produzidas no viveiro15·, o transplante de
propágulos disponíveis ou ainda a aplicação do solo decapeado.
Deve ser construído um sistema de drenagem em nível (topo e base), e nele devem ser plantadas
espécies de gramíneas que apresentem grande desenvolvimento radicular. A mesma espécie de
gramínea deve ser plantada em linha, acompanhando a curva de nível do terreno.

DETALHAMENTO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO.
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:


Eliminação de trechos de taludes negativos16;



Remoção de massa de solo descolada;



Corrugação da superfície;



Adubação da superfície corrugada/aplicação de solo decapeado;



Semeadura e plantio de mudas;



Incorporação superficial de sementes e adubos;



Lançamento de cobertura morta;



Irrigação inicial.

DESCRIÇÃO DE TAREFAS – T-1
a)

Eliminação de trechos de taludes negativos

Consiste no retaludamento de trechos de 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:
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 poderá ser utilizado no recobrimento de ravinamento existente no local ou utilizado
em outro alvo para quaisquer finalidades.
A aplicação desta intervenção encontra-se, logicamente, condicionada a presença de pontos com
declividade negativa no talude.
b)

Remoção de massa de solo descolada

15

Ver “Projeto de formação de um Viveiro Florestal.”

16

Cortes realizados em Neossolos Quartzarênicos deverão ter inclinação máxima de 20°.
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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 a presença de massa de solo
deslocada no alvo a ser tratado.
c)

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,
mudas de gramíneas 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, 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.
d)

Adubação da superfície corrugada/ aplicação de solo decapeado.

Consiste na aplicação adubo químico, com formulação baseada na necessidade do solo, na superfície
corrugada ou ainda a aplicação de solo proveniente de decapeamento quando do início da implantação
das infraestruturas principais ou de apoio ao empreendimento.
e)

Semeadura e plantio de mudas .

Consiste na distribuição manual a lanço de mix de sementes de leguminosas e gramíneas sobre a
superfície corrugada17 e plantio material propagativo produzido em viveiro. Os propágulos das espécies
indicadas para o uso nesse trabalho serão oriundos do Projeto de Coleta de Germoplasma e Resgate de
Flora, e do viveiro florestal.
f)

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 permitir,

17

Ver “Projeto de revegetação do entorno do reservatório”.
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dever-se proceder com a passagem de uma peça de madeira tracionada por um animal sobre a
superfície, desde que não haja mudas plantadas na mesma área.
g)

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 ao invés de ser lançado livremente sem nenhuma amarração,
poderá ser articulado por meio do entrelaçamento do material com cordoalha de fibra vegetal, formando
mantas vegetais.
h)

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.
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:


Aplicação de fertilizante nitrogenado em cobertura;



Combate a formigas;



Ressemeadura e/ou replantio de mudas.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS – T-1
Baseado nas análises físico-químicas do solo deve-se realizar a adubação da área a ser recuperada. Essa
adubação pode ser feita a lanço e a escolha do tipo de fertilizante, químico ou orgânico, deve levar em
consideração a recomendação do engenheiro agrônomo e condições de aplicação no local.
b)

Combate a formiga.

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. A utilização do produto deve seguir recomendações técnicas.
c)

Ressemeadura.

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 janeiro).

8.2.4.2.2 T-2 (TRATAMENTO ADEQUADO PARA SUPERFÍCIES DE TOPOGRAFIA SUAVE E SUBSTRATO
FRIÁVEL).
DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO
Denominação: Tratamento T-2.
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Tipo de alvo recomendado: 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.
Caracterização do tratamento: Semeadura de mistura de sementes e plantio de mudas 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 escarificação mais intenso, permanecendo mais suscetíveis a
atuação do processo erosivo.
A eficiência da intervenção proposta será tanto maior, quanto mais imediata for a aplicação da mesma
na superfície recém exposta.

DETALHAMENTO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:


Aplicação de solo decapeado;



Corrugação da superfície;



Coveamento, adubação e fechamento;



Adubação de superfície corrugada;



Semeadura de superfície corrugada;



Incorporação superficial de sementes e adubos;



Plantio de mudas arbóreas;



Lançamento de cobertura morta;



Irrigação inicial.

DESCRIÇÃO DE TAREFAS – T-2
a)

Aplicação de solo decapeado

Consiste na colocação de camada de solo proveniente de decapeamento das áreas necessárias à
construção das infraestruturas principais ou de apoio ao empreendimento.
b)

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), desenvolvimento das mudas e fixação dos fertilizantes.
A operação poderá ser executada manualmente, por meio de enxada ou enxadão.
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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.
c)

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 então mecanicamente, por meio de perfurador de solo (broca) e/ou
retro-escavadeira 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 e adubado.
A adubação consiste na mistura de fertilizantes orgânicos e/ou químicos com o substrato resultante da
escavação ou exógeno.
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 seqüência de operações é a seguinte: coveamento, fertilização do substrato e preenchimento da cova.
Quando na realização de transplantio de propágulos 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.
d)

Adubação de superfície corrugada.

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

Semeadura de superfície corrugada.

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

Incorporação superficial de sementes e adubos.
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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.
g)

Plantio de mudas arbóreas.

Consiste no plantio de mudas ou transplantio de propágulos nas covas previamente confeccionadas.
Recomenda-se que o povoamento seja composto com a mesma quantidade de plantas encontradas no
local em sua paisagem original.
Durante a escolha e obtenção dos propágulos de espécies arbóreas para serem transplantados 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 toposseqüência.
O propágulo a ser transplantado deverá apresentar um volume de raizame o maior 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
“pegamento” 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, à partir de meados de outubro indo até o final de janeiro.
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 terra provenientes dos primeiros
20 centímetros de escavação, separados quando na 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 tronco da mesma, 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;
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 com que as partículas de terra grudem nas
raízes.
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f)

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 ressemeadura(s) complementar
(es).
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 facilidade de ocorrência de processos erosivos. Isto é
comumente observado em superfícies que se mantiveram expostas por período prolongado de tempo.
g)

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.
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:


Aplicação de fertilizante químico em cobertura;



Ressemeadura;



Combate a formigas;



Recoveamento;



Fechamento da cova e adubação;



Replantio de mudas arbóreas e propágulos de espécies herbáceas;



Coroamento;



Adubação de mudas;



Roçada da biomassa.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS – T-2
Aplicação de fertilizante de acordo com a necessidade do solo.
Baseado nas análises físico-químicas do solo deve-se realizar a adubação da área a ser recuperada. Essa
adubação pode ser feita a lanço e a escolha do tipo de fertilizante, químico ou orgânico, deve levar em
consideração a recomendação do engenheiro agrônomo e condições de aplicação no local.
b)

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
janeiro).
c)

Combate à formiga.
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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. A utilização dos produtos deve seguir recomendações técnicas.
d)

Recoveamento.

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

Fechamento da cova e adubação.

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

Replantio de mudas arbóreas e propágulos de espécies herbáceas.

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);
g)

Coroamento.

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

Adubação de cobertura das mudas.

Consiste na aplicação em cobertura da dosagem recomendada do fertilizante nitrogenado.
i)

Roçada da biomassa.

A partir do 1º ano, no início e final do período chuvoso (abril e setembro) proceder com roçada da
biomassa, deixando que o material ceifado seja depositado sobre a superfície, formando uma cobertura
morta.

8.2.4.2.3 T-3 (FORMAÇÃO DE CORTINA ARBÓREA EM SUPERFÍCIES COM DECLIVIDADE MENOR QUE
100%)
DESCRIÇÃO DO TRATAMENTO.
Denominação: Tratamento T-3.
Tipo de alvo recomendado: Superfícies com substrato friável com declividade menor que 100%, frontal a
algum cenário no qual se deseja isolá-lo.
Caracterização do tratamento: Consiste no plantio de duas a quatro fileiras paralelas intercaladas ou
com disposição aleatória das mudas com largura não superior a 5 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.
Seqüência de tarefas.


Marcação das covas;

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 160



Coveamento, adubação e fechamento;



Plantio das mudas;



Irrigação inicial;

DESCRIÇÃO DE TAREFAS – T-3
a)

Marcação das covas no terreno.

Fileira-A: Marcar a posição das covas, atendendo o espaçamento de 2 metros para espécies arbustivas e
4 metros para espécies arbóreas entre plantas, seguindo um alinhamento paralelo a estrada de
contorno.
Fileira-B: marcar a posição das covas, atendendo a um espaçamento de 2 metros para espécies
arbustivas e 4 metros para espécies arbóreas entre plantas.
A distância entre as fileiras A e B será de 3 a 5 metros;
Locar as posições das covas das fileiras A e B de forma intercalada, de forma 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 o caminhamento no sentido parte de fora do alvo
para parte de dentro do alvo.
b)

Coveamento, adubação e fechamento.

O coveamento consiste na abertura de covas, com dimensão de 40 x 40 x 40 cm para o tratamento T-3.
A abertura das covas poderá ser feita manualmente ou então mecanicamente. Neste caso, deve-se
realizar escarificação manual da superfície interna das covas, visando destruir “espelhamento” (camada
compactada) provocado pelo implemento.
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. A adubação deve ser recomendada por um
Engenheiro agrônomo. Deverá ser fincada uma estaca no centro da cova de modo que fique aparente,
pelo menos 50 centímetros acima do solo.
A seqüência de operações é a seguinte: coveamento, fertilização do substrato e preenchimento da cova.
c)

Plantio de mudas.

Consiste no plantio das mudas nas covas previamente confeccionadas. Serão listadas, a seguir, algumas
recomendações, de ordem geral, a fim de balizar a operação de plantio:
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O plantio deve ser feito na época das chuvas a partir de meados de outubro indo até o final de janeiro.
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 à 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 tronco da mesma, 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;
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 para suprir a necessidade de
água da muda e fazer com que as partículas de terra grudem nas raízes, facilitando assim o pegamento.
Espécies vegetais
Espécies arbóreas e arbustivas nativas devem ser preferidas às exóticas, de modo a manter a
similaridade da fisionomia típica da região, com a da micro-paisagem criada neste projeto.
Ressalta-se a importância do conhecimento das espécies regionais disponíveis nos viveiros ou hortos
florestais, bem como o convênio de fornecimento ou parceria com aquelas entidades que dispõe das
espécies já desenvolvidas, em condições de plantio.
O plantio deverá ser realizado durante o período chuvoso (outubro a janeiro), dispensando a adoção do
recurso da irrigação.
d)

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.
Seqüência de tarefas - T-3


Adubação em cobertura de mudas;



Combate a formigas;



Recoveamento, adubação e fechamento da cova;



Replantio de mudas arbóreas;



Coroamento.
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DESCRIÇÃO TAREFAS –T-3
a)

Adubação em cobertura de mudas.

Consiste na aplicação de um fertilizante nitrogenado, em cobertura.
b)

Combate à formiga.

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. A utilização destes produtos deve seguir recomendações
técnicas.
c)

Coroamento.

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

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.
e)

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).

8.2.4.2.4 T-4 (TRATAMENTO ADEQUADO PARA VOÇOROCAS E SULCOS DE GRANDE DIMENSÃO)
CARACTERIZAÇÃO DO TRATAMENTO
Denominação: Tratamento T-4.
Tipo de alvo recomendado: Voçorocas em estágio inicial de formação
Caracterização do tratamento: Consiste na instalação de barreiras ao longo do sentido longitudinal do
sulco, visando à diminuição da energia da água escorrida, (enxurrada) além da retenção de sedimentos.
Outra intervenção adicional é o recobrimento da superfície com vegetação gramineóide, por meio do
plantio de espécies com bom desenvolvimento radicular. Quando houver sucessão natural de espécies
nativas, ao final da recuperação da voçoroca, espécies exóticas devem ser totalmente eliminadas por
meio de herbicida sistêmico recomendando por um engenheiro agrônomo.

DETALHAMENTO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO.
Seqüência de tarefas.
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:


Retaludamento;



Colocação de camada de pedras de mão na base das barreiras;



Corrugação da superfície;



Adubação da superfície corrugada/ aplicação de solo decapeado



Plantio de propágulos de espécies vegetais;



Irrigação inicial.
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DESCRIÇÃO DE TAREFAS – T-4
a)

Retaludamento.

É uma operação necessária quando erosões ou voçorocas apresentam problemas bastante específicos,
tais como: fendas de tração nas proximidades das cristas, taludes negativos e taludes remanescentes no
processo erosivo, com inclinação superior a 3:2 (V:H). Esta ação serve para controlar as frentes de
avanço dos focos erosivos, que se propagam essencialmente após as chuvas intensas, pela remoção da
parte do maciço delimitada pelas fendas de tração.
b)

Colocação da camada de pedras de mão na base das barreiras.

Refere-se ao lançamento de certa quantidade de pedras de mão, colocadas de forma justaposta, tanto a
jusante quanto a montante da barreira de pontalete. Esta barreira tem por função atuar como elemento
restritivo visando à diminuição da velocidade do escoamento por meio do aumento da perda de carga.
c)

Corrugação da superfície.

Consiste na confecção de pequenas covas na superfície a ser tratada, espaçadas de aproximadamente 15
centímetros.
d) Adubação da superfície corrugada/ aplicação de solo decapeado.
Consiste na aplicação adubo químico e calcário na superfície corrugada ou ainda a aplicação de solo
proveniente de decapeamento quando do início da implantação das infraestruturas principais ou de
apoio ao empreendimento.
e)

Plantio de propágulos de espécies vegetais.

Consiste no plantio de mudas ou estacas enraizadas de espécies que apresentem como características a
rusticidade, o rápido crescimento e porte arbustivo. Dar-se-á preferência às espécies nativas quando a
voçoroca estiver estabilizada. Antes disso, a preferência é por espécies não agressivas e com grande
desenvolvimento radicular.
f)

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.
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:


Aplicação de fertilizante químico nitrogenado em cobertura;



Ressemeadura;



Recomposição da cobertura morta;



Replantio de propágulos;



Adubação de mudas;



Combate a formigas;
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DESCRIÇÃO DAS TAREFAS – T-4
a)

Aplicação de fertilizante químico

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

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 (outubro a janeiro);
c)

Recomposição da cobertura morta.

Recomposição da cobertura morta nos trechos falhados, durante o 1º e 2º anos após implantação.
Adotar 20% de falha no 1º ano e 10% de falha no 2º ano.
d)

Replantio de propágulos.

Replantio de propágulos , 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 (outubro a fevereiro);
e)

Adubação de mudas.

Consiste na aplicação em cobertura da dosagem recomendada do fertilizante indincado por um
engenheiro agrônomo.
f)

Combate à formiga.

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. Todo produto utilizado nesta tarefa, deve seguir orientações
técnicas.

8.2.4.2.5 T-5 (COLOCAÇÃO DE SACARIA - TERRA+SEMENTE+ ADUBO - PARA SUBSTRATO PÉTREO OU
ROCHA)
CARACTERIZAÇÃO DO TRATAMENTO.
Denominação: Tratamento T-5.
Tipo de alvo recomendado: Superfícies com declividade qualquer, com substrato pétreo ou rocha pouco
alterada, de forma que a consistência se apresente pouquíssimo friável (bastante impermeável). Quando
este tipo de alvo encontrar-se estabilizado geotecnicamente, somente deverá ser aplicado o presente
tratamento se almejar melhoria do efeito estético da superfície.
Caracterização do tratamento: O tratamento admite duas modalidades quanto ao arranjo das sacarias.
No T-5p (letra “p” de parcial) 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. Já no T-5t (letra “t” de tabuleiro) o arranjo das sacarias é feito tal como um tabuleiro de
xadrez, obtendo-se, dessa forma, uma economia no custo de implantação de 50%.
De uma forma geral, recomenda-se que a aplicação do tratamento T-5t para superfícies pequenas
(referência: <100 m²), inseridas em contextos maiores, sejam estes degradados (em processo de
recuperação com aplicação de tratamentos diversos) ou vegetados.
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Já a aplicação do tratamento T-5p é recomendada em superfícies mais extensas (referência: >100 m²).
Neste caso, a escolha do espaçamento entre fileiras deverá ser baseada nos seguintes critérios: quanto
maior a necessidade de melhorar efeito estético em curto prazo, menor o espaçamento a ser adotado e
quanto maior for o lançante (comprimento na direção da maior declividade) da superfície a ser tratada,
maior deverá ser o espaçamento entre fileiras.
Para quaisquer das modalidades apresentadas, adota-se a seguinte seqüência de operações: preparo do
substrato, semeadura no substrato, enchimento da sacaria, lançamento da sacaria, fixação da sacaria e
irrigação inicial.
O solo enriquecido com nutrientes e sementes, devidamente confinado na sacaria, permitirá o
estabelecimento de uma vegetação graminóide que, aos poucos, irá enriquecendo o ambiente local com
matéria orgânica depositada ao longo dos ciclos intermitentes de chuva (período de produção de
biomassa) e seca (período de deposição de biomassa).
Dessa forma, ao final espera-se um quadro de estabilidade no processo, com a vegetação herbácea
produzindo sementes que germinarão e formarão biomassa no período chuvoso, sustentada em
substrato orgânico com o solo remanescente (confinado em sacaria), que por sua vez foi produzido no
período seco do ano como conseqüência da morte da biomassa formada durante período anterior.
A disposição das fileiras em nível (perpendicular a direção da maior declividade) ou na forma de
tabuleiro contribuirá para retenção de sedimentos oriundos da bacia de contribuição a montante.
O solo utilizado no enchimento da sacaria deve ser proveniente do decapeamento de áreas no local, a
fim de evitar a contaminação por espécies que não sejam nativas.

DETALHAMENTO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO.
Seqüência de tarefas.
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:


Preparo do substrato enriquecido com sementes;



Enchimento das sacarias;



Costura e compartimentalização;



Carregamento e colocação da sacaria no terreno;



Irrigação inicial.

8.2.4.2.6 DESCRIÇÃO DE TAREFAS – T-5
a)

Preparo do substrato enriquecido com sementes

Consiste na mistura de terra adubada e devidamente corrigida, esterco e o mix de sementes proveniente
da coleta de germoplasma. Deve ser dada preferência às espécies pioneiras.
b)

Enchimento da sacaria
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Consiste no enchimento da sacaria com o substrato preparado, atendendo a relação de 0,082m³/m²,
de forma que a sacaria, quando depositada no terreno, terá uma espessura de 8,2 centímetros.
c)

Costura e compartimentalização

A costura consiste no fechamento da boca do saco. A compartimentalização consiste na realização de
uma costura no sentido da largura e outra no sentido do comprimento dos sacos, visando evitar o
deslocamento do substrato para a parte inferior da sacaria, quando da sua colocação nos taludes muito
inclinados. Nestes casos, a intervenção visa diminuir a incidência de falhas na cobertura vegetal.
d)

Carregamento e colocação da sacaria no terreno.

Consiste no transporte dos sacos já preparados até o local e sua deposição no terreno conforme o
arranjo desejado. No T-5p o arranjo das sacarias é realizado em fileiras duplas espaçadas de 1, 2 ou 3
metros entre si, dispostas em nível. Neste caso, a maior dimensão da sacaria deverá ser posicionada
perpendicularmente a direção da maior declividade.
Já no T-5t as sacarias são arranjadas tal como um “tabuleiro de xadrez”.
Em superfícies com declividade muito alta, faculta-se a fixação da sacaria no terreno por meio de
estacas.
e)

Irrigação Inicial.

Consiste na irrigação da superfície recém plantada. Sugere-se um turno de regra de 2 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.
Seqüência de tarefas – T-5.
Para execução desta etapa, prevê-se o cumprimento das seguintes tarefas:


Aplicação de fertilizante químico;



Ressemeadura;



Combate às formigas.

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS – T-5
a)

Aplicação de fertilizante químico

Aplicação à lanço de fertilizante químico nitrogenado, utilizando-se a dosagem recomendada por um
engenheiro agrônomo.
A operação deverá ser executada uma vez ao ano durante o período chuvoso do ano.
b)

Ressemeadura.

Ressemeadura de trechos falhados, durante o 1º e 2º anos após implantação. Adotar 20% de falha no 2º
ano e 10% de falha no 3º ano. Executar a operação durante o período chuvoso do ano (outubro a
janeiro);
c)

Combate à formiga.

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.
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8.2.4.3 Dosagens recomendadas dos insumos a serem utilizados
8.2.4.3.1

FASE DE IMPLANTAÇÃO

O Quadro 8.2 mostra a quantificação de insumos a ser utilizada nos vários tratamentos na fase de
implantação. Os valores adotados se baseiam em experiências anteriores, em técnicas de bioengenharia
usadas na proteção do solo, em publicações técnicas e trabalhos científicos sobre recuperação de áreas
degradadas. Esses valores têm como objetivo nortear, de uma maneira geral, a condução do processo de
recuperação das áreas degradadas no quesito fertilidade dos solos. Para se obter resultados mais
seguros, recomenda-se que se faça a análise dos solos de toda área de intervenção, e que, através dessa
análise, seja recomendada a adubação de forma específica por um engenheiro agrônomo.
QUADRO 8.2: DOSAGENS DE INSUMOS.
Dosagens por tipo de tratamentos
Local de aplicação
T-5
Superfíci
Cova
T-1
T-2
T-3
T-4
T/P
e
s

Sacari
a

Comentários-

Nº

Insumos

Unid.

1

Adubo
orgânico

m³/co
va

-

0,03

0,03

0,03

-

-

X

-

Base: 30 litros/cova.

2

Adubo
orgânico

m³/m
²

0,004

0,00
4

-

0,004

0,032
9

X

-

X

Base: 40 m³/ha.

3

Adubo
orgânico

m³/
m³

-

-

-

-

0,4

-

-

X

4

Calcário
dolomítico
(covas)

kg/cov
a

-

0,12
5

0,010

0,125

-

-

X

-

5

Calcário
dolomítico
(superfície)

kg/m²

0,100

0,10
0

-

0,100

0,100

X

-

-

6

Calcário
dolomítico

Kg/sc

-

-

-

-

0,10

-

-

x

7

Cobertura
morta

kg/m²

0,5

-

-

0,7

-

X

-

-

8

Terra
corrigida

m³/m
²

-

-

-

-

0,049
4

-

-

-

9

Terra
corrigida

m³/m
³

-

-

-

-

0,6

-

-

-

10

Sacaria

m²/m
²

-

-

-

-

1,0

-

-

-

Considerou-se que 40% do
volume da sacaria seria
ocupado este insumo
Base:2000 kg / 2.000 m³ *
0,010 m³/cova. Ref: cova de
40 x 40 x 40 cm.
Base: 2000 kg/ha / 10.000
m²/ha / 20 cm * 10 cm. Ref:
correção de uma camada de
10 cm.
Base: 2000 kg/ha / 10.000
m²/ha / 20 cm * 10 cm. Ref:
correção de uma camada de
10 cm. Critério:
Base: 10 Ton/ha.
Considerou-se que 60% do
volume da sacaria seria
ocupado este insumo
A dosagem considerada para
m² foi convertida em m³,
considerando a relação 0,082
m³ de substrato por 1 m² de
sacaria

Mudas ou propágulos
11

Mudas

ud/m
²

-

0,3
0

-

-

-

-

X

-

12

Propágulos

ud/m
²

-

-

-

0,25

-

-

X

-

Continua...
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Continuação...
13

Pontaletes

ud/mli
n
voçor.

-

-

-

16,7

-

X

-

-

14

Pedras de
mão

m³/m
lin de
barr.

-

-

-

0,24

-

X

-

-

Considerou-se: pontalete de 2
metros, diâmetro de 0,12
metros e altura do sulco
inferior a 1 metro
Considerou-se uma camada
de 30 centímetro de altura e
largura de 40 centímetros,
instalados tanto a montante
quanto a jusante da barreira.

Legenda da Tabela
T-1
T-2
T-3
T-4

T-5p

T-5 t
Ud/mlin voçor.
m³/mlin de barr
NOTA

Refere-se a tratatamento aplicável em superfícies de topografia íngreme, recentemente degradadas. Implica no
cumprimento das seguintes tarefas: Eliminação talude negativo+remoção terra
deslocada+corrugação+adubação+semeadura
Refere-se a tratamento adequado para superfícies de topografia suave e substrato friável. Implica no cumprimento das
seguintes etapas: Corrugação+semeadura+adubação superfície+coveamento+plantio mudas arbóreas
Refere-se a formação de cortina arbórea em superfícies com declividade menor que 100%. Implica no cumprimento das
seguintes etapas:marcação das covas+coveamento+adubação+plantio mudas
Refere-se a tratamento adequado para voçorocas e sulcos de grande dimensão. Implica no cumprimento das seguintes
etapas: Instalação das barreiras de contenção+Corrugação+semeadura+adubação superfície+coveamento+plantio
propágulos de espécies herbáceas+cobertura
Colocação de sacaria (terra+semente+ adubo) em faixas. Refere-se ao arranjo das sacarias em fileiras duplas, dispostas
em nível, espaçadas de 1,2 ou 3 metros. Adotar a seguinte sequência de operações: preparo do substrato, semeadura
no substrato, enchimento da sacaria, lançamento da sacaria, fixação da sacaria, promoção de cortes(rasgos) na
superfície da sacaria e irrigação inicial. Ao final, a sacaria deverá apresentar espessura de 8,2 centímetros
Colocação de sacaria (terra+semente+ adubo) dispostos em formato de talubeiro. Adotar a seguinte sequência de
operações: preparo do substrato, semeadura no substrato, enchimento da sacaria, lançamento da sacaria, fixação da
sacaria, promoção de cortes(rasgos) na superfície da sacaria e irrigação inicial. Ao final, a sacaria deverá apresentar
espessura de 8,2 centímetros.
Unidades de pontalete por metro linear de voçoroca
Metro cúbico de pedra por metro linear de barreira
No tratamento T-5p e T-5t, as dosagens encontram-se referenciadas na superfície efetivamente tratatada, ou seja,
aquela superfície que foi coberta por sacaria, independente do arranjo utilizado.

8.2.4.3.2 FASE DE MANUTENÇÃO
O Quadro 8.3 mostra a quantificação de insumos a ser utilizada nos vários tratamentos na fase de
manutenção. Os valores adotados se baseiam em experiências anteriores e em técnicas de
bioengenharia usadas na proteção do solo. Esses valores têm como objetivo nortear, de uma maneira
geral, a condução do processo de recuperação das áreas degradadas no quesito fertilidade dos solos.
Para se obter resultados mais seguros, recomenda-se que se faça a análise dos solos de toda área de
intervenção, e que, através dessa análise, seja recomendada a adubação de forma específica por um
engenheiro agrônomo.

Unidad
e

No

Insumos

1

Fertilizante NPK
– 05-20-20

Kg/m²

Fertilizante NPK
– 05-20-20
Mudas ou
propágulos #
Cobertura

Kg/mud
a
ud/cov
a
kg/m².

2
5
6

QUADRO 8.3: DOSAGENS DE INSUMOS.
Dosagens por tipo de tratamentos
Local de aplicação
Covas
T-5
Superfíci
/
T-1
T-2
T-3
T-4
t/p
e
mudas

Sacari
a

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

X

X

-

0,1

0,1

-

-

-

X

-

1

1

1

-

-

X

-

-

1

-

1

-

X

-

-

Comentários
Base: 100 gramas /m².
Esta operação somente
será efetuada se aplicação
de adubo orgânico líquido
for suspensa.
Base: 100 gramas /cova

Base: 10 Ton/ha.
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morta
7

Formicida (isca)

ssv
kg/m².
st

-

0,00
05

0,00
05

0,00
05

0,000
5

X

-

-

Base: 5kg/ha.

Legenda da Tabela
T-1
T-2
T-3
T-4

T-5p

T-5 t
#
kg/m².ssv
kg/m².st
kg/muda
m³/cova
m³/m².st
ud/cova
NOTA

Refere-se a tratatamento aplicável em superfícies de topografia íngreme, recentemente degradadas. Implica no cumprimento das
seguintes tarefas: Eliminação talude negativo+remoção terra deslocada+corrugação+adubação+semeadura
Refere-se a tratamento adequado para superfícies de topografia suave e substrato friável. Implica no cumprimento das seguintes etapas:
Corrugação+semeadura+adubação superfície+coveamento+plantio mudas arbóreas
Refere-se a formação de cortina arbórea em superfícies com declividade menor que 100%. Implica no cumprimento das seguintes
etapas:marcação das covas+coveamento+adubação+plantio mudas
Refere-se a tratamento adequado para voçorocas e sulcos de grande dimensão. Implica no cumprimento das seguintes etapas: Instalação
das barreiras de contenção+Corrugação+semeadura+adubação superfície+coveamento+plantio propágulos de espécies
herbáceas+cobertura
Colocação de sacaria (terra+semente+ adubo) em faixas. Refere-se ao arranjo das sacarias em fileiras duplas, dispostas em nível,
espaçadas de 1,2 ou 3 metros. Adotar a seguinte sequência de operações: preparo do substrato, semeadura no substrato, enchimento da
sacaria, lançamento da sacaria, fixação da sacaria, promoção de cortes(rasgos) na superfície da sacaria e irrigação inicial. Ao final, a
sacaria deverá apresentar espessura de 8,2 centímetros
Colocação de sacaria (terra+semente+ adubo) dispostos em formato de talubeiro. Adotar a seguinte sequência de operações: preparo do
substrato, semeadura no substrato, enchimento da sacaria, lançamento da sacaria, fixação da sacaria, promoção de cortes(rasgos) na
superfície da sacaria e irrigação inicial. Ao final, a sacaria deverá apresentar espessura de 8,2 centímetros.
Mudas ou propágulos = mudas (replantio)/propágulos (transplantio) de espécies nativas para tratamentos T-2 e estacas enraizadas/mudas
para tratamento T-4
quilograma por metro quadrado de superfície revegetada
quilograma por metro quadrado de superfície total
quilograma por muda
metro cúbico por cova
metro cúbico por metro quadrado de superfície total
unidade por cova
No tratamento T-5p e T-5t, as dosagens encontram-se referenciadas na superfície efetivamente tratatada, ou seja, aquela superfície que
foi coberta por sacaria, independente do arranjo utilizado

8.2.4.4 Tratamento recomendado para os diferentes cenários-alvo.
Nº

Cenário

1

S1

2

S2

3

S3

4

S4

5

S5

QUADRO 8.4: RESUMO DOS TRATAMENTOS RECOMENDADOS
Tratamento recomendado
Comentários Gerais
T-3
T-2
T-1
T-4
T-5 t/p
Nenhum #
O tratamento T-3 deverá ser aplicado somente nos casos
X
X
em que haja necessidade de mascarar o efeito estético de
algum alvo específico
O tratamento T-3 deverá ser aplicado somente nos casos
em que haja necessidade de mascarar o efeito estético de
X
X
algum alvo específico
Nos casos em que o substrato onde se deseja implantar a
estrutura apresentar-se pouco profundo, devido a
presença de afloramento rochoso, a intervenção deverá
ser cancelada. O tratamento T-3 deverá ser aplicado
somente nos casos em que haja necessidade de mascarar
X
X
o efeito estético de algum alvo específico.O tratamento T5p ou T-5t deverá ser executado nos casos em que a
cobertura vegetal for desejável, atendendo a apelo
estético principalmente.
Recomenda-se a aplicação do tratamento T-2ara
superfícies com declividade menor que 30% (mais suaves)
X
X
e tratamento T-1 para superfícies com declividade maior
que 30% (mais inclinadas)
Recomenda-se a aplicação do tratamento T-2ara
superfícies com declividade menor que 30% (mais suaves)
X
X
e tratamento T-1 para superfícies com declividade maior
que 30% (mais inclinadas)

Continua...
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Continuação...
6

S6

X

As intervenções deverão ser realizadas nos cenários
permanentes e temporários, conforme critérios
estabelecidos no texto

Legenda da Tabela
Cenários
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Superfícies com substrato terroso com declividade máxima de 30%-S1
Superfícies com substrato terroso com declividade maior que 30%-S2
Superfícies com substrato pétreo com declividade qualquer-S3
Ocorrência denominada de erosão "laminar". Corresponde ao tipo de formação em que a erosão ocorre em reboleira, na forma de
camadas. Neste caso os horizontes do solo são removidos, um a um, à medida que o manto de erosão avança em profundidade
Ocorrência denominada de erosão "em sulcos". 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 (destruido)
simultâneamente
Alvo com ocorrência no cenário temporário e permanente, caracterizado especificamente por Voçorocas em desenvolvimento

Tratamentos
T-1
T-2
T-3
T-4

T-5p

T-5 t
# Nenhum

Refere-se a tratatamento aplicável em superfícies de topografia íngreme, recentemente degradadas. Implica no cumprimento das
seguintes tarefas: Eliminação talude negativo+remoção terra deslocada+corrugação+adubação+semeadura
Refere-se a tratamento adequado para superfícies de topografia suave e substrato friável. Implica no cumprimento das seguintes
etapas: Corrugação+semeadura+adubação superfície+coveamento+plantio mudas arbóreas
Refere-se a formação de cortina arbórea em superfícies com declividade menor que 100%. Implica no cumprimento das seguintes
etapas:marcação das covas+coveamento+adubação+plantio mudas
Refere-se a tratamento adequado para voçorocas e sulcos de grande dimensão. Implica no cumprimento das seguintes etapas:
Instalação das barreiras de contenção+Corrugação+semeadura+adubação superfície+coveamento+plantio propágulos de espécies
herbáceas+cobertura
Colocação de sacaria (terra+semente+ adubo) em faixas. Refere-se ao arranjo das sacarias em fileiras duplas, dispostas em nível,
espaçadas de 1,2 ou 3 metros. Adotar a seguinte sequência de operações: preparo do substrato, semeadura no substrato,
enchimento da sacaria, lançamento da sacaria, fixação da sacaria, promoção de cortes(rasgos) na superfície da sacaria e irrigação
inicial. Ao final, a sacaria deverá apresentar espessura de 8,2 centímetros
Colocação de sacaria (terra+semente+ adubo) dispostos em formato de talubeiro. Adotar a seguinte sequência de operações: preparo
do substrato, semeadura no substrato, enchimento da sacaria, lançamento da sacaria, fixação da sacaria, promoção de
cortes(rasgos) na superfície da sacaria e irrigação inicial. Ao final, a sacaria deverá apresentar espessura de 8,2 centímetros.
O alvo dispensa a aplicação de qualquer tipo de tratamento

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 171

8.2.4.5 Espécies indicadas para o uso
8.2.4.5.1

ESPÉCIES NATIVAS

As espécies nativas a serem utilizadas na recuperação das áreas degradadas de Quartel I serão todas
aquelas que tiverem material propagativo coletado no cumprimento do Projeto de Coleta de
Germoplasma e Resgate de Flora, e mudas feitas no viveiro florestal.
Deve-se dar especial atenção no plantio das espécies que contemplam a lista mineira de espécies
ameaçadas e aquelas que são endêmicas da região.

8.2.4.5.2 ESPÉCIES EXÓTICAS
O uso de espécies exóticas e/ou invasoras na recuperação de áreas degradadas é um processo bastante
comum devido a características morfológicas e edafológicas favoráveis aos objetivos deste tipo de
projeto. Embora o uso destas espécies venha apresentando resultado favorável no combate da
desestabilização dos solos e da paisagem, a sua utilização, sem devidos cuidados técnicos, traz
problemas ambientais.
Esse processo é denominado de contaminação biológica e refere-se aos danos causados por espécies
que não fazem parte, naturalmente, de um dado ecossistema, mas que se naturalizam, passam a se
dispersar e provocam mudanças em seu funcionamento, não permitindo sua recuperação natural. (Ziller
S.R. Ciência Hoje, 2000).
As espécies exóticas são aquelas que ocorrem em uma área fora de seu limite natural historicamente
conhecido, e podem ser dispersas acidentalmente ou intencionalmente. Espécies invasoras são aquelas
que, uma vez introduzidas a partir de outros ambientes, se adaptam e passam a reproduzir-se, ocupando
o espaço de espécies nativas e produzindo alterações nos processos ecológicos naturais. (Ziller S.R.
2000).
Na área de inserção da PCH Quartel I não foram registradas, de forma significativa, espécies botânicas
exóticas e/ou invasoras na área do empreendimento, dessa forma, é injustificada a negligência no uso
de espécies nativas na recuperação das áreas afetadas. Contudo, nem sempre as espécies nativas
oferecem características favoráveis para determinados tipos de tratamento, e, como o primeiro objetivo
deste trabalho é a estabilidade dos solos, admite-se o uso de espécies exóticas em casos que apenas a
inserção de nativas não contenham o processo de desestabilização.
Após estudo realizado sobre características morfológicas de várias espécies exóticas utilizadas na
recuperação de áreas degradadas, e aplicabilidade dessas na tipologia do bioma em questão, admite-se
o uso do capim vetiver para áreas de risco, principalmente nos alvos de tratamento S2, S5 e S6.
O vetiver (vetiveria zizanoides) é uma gramínea perene que ocorre em variados climas. Tem porte
médio, chegando a 1,50 m de altura, é resistente a pragas, doenças, déficit hídrico, geadas e fogo.
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Apresenta sistema radicular denso e de alta resistência, atingindo 3 metros de profundidade. As raízes
apresentam sistema radicular agregante, formando um grampeamento natural na estabilização de
encostas e taludes. A reprodução se dá exclusivamente por mudas, pois mesmo produzindo sementes,
estas são estéreis. (Pereira; A. R. 2006)
O uso do vetiver terá objetivo de garantir a estabilidade do solo até se instalar o processo natural de
sucessão das espécies nativas, por isso a permanência do vetiver na área deve ser temporária. O plantio
deve ser realizado em forma de cordões de isolamento, acompanhando a curva de nível do terreno. Ao
se observar a contenção dos processos erosivos e o crescimento de espécies nativas, o vetiver deve ser
eliminado utilizando herbicida sistêmico aplicado diretamente na touceira. Essa eliminação deve ser
realizada somente quando a área estiver completamente estabilizada e não apresentar riscos de
surgimento de novos processos erosivos. Todo o processo deve ser conduzido com acompanhamento
técnico.

8.2.4.6 Monitoramento de processos Erosivos
O monitoramento de processos erosivos nas áreas onde serão executadas as atividades do PRAD tem o
objetivo de gerar subsídios para a identificação do tratamento a ser aplicado em possíveis feições
erosivas.

8.2.4.6.1

METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

Para o monitoramento, deve ser levada em consideração a tipologia do processo erosivo, sua severidade
a declividade local.
O quesito "tipologia" refere-se à definição da morfologia do ponto erodido. Este parâmetro de
mensuração admite as seguintes variantes:


Laminar = Corresponde ao tipo de formação em que a erosão ocorre em reboleira, na forma
de camadas. Neste caso os horizontes do solo são removidos, um a um, à medida que o
manto de erosão avança em profundidade.



Sulco/Ravina = 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);



Movimento de massa = Corresponde ao tipo de formação em que ocorre o deslizamento do
solo e também de fragmentos rochosos, em épocas de fortes chuvas contínuas. A terra
escorrega por saturação extremada e ação da gravidade.



Voçoroca = Corresponde ao tipo de formação em que ocorrem canais que esculpidos
atingem o afloramento do lençol freático. É o estágio mais avançado e complexo da erosão.

A severidade refere-se à mensuração do grau de evolução do ponto erodido. Este parâmetro de
mensuração admite as seguintes variantes:
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Branda = no caso de erosão laminar, consiste no local em que a vegetação graminóide
ainda se faz presente. No caso de erosão em sulco, refere-se à formação cuja profundidade
do sulco não ultrapassa 20 centímetros;



Mediana = no caso de erosão laminar, consiste no local em que a vegetação graminóide
encontra-se rarefeita. No caso de erosão em sulco, refere-se à formação cuja profundidade
do sulco é maior 20 centímetros, mas menor que 1 metro;



Severa = no caso de erosão laminar, consiste no local em que a vegetação graminóide não
se faz presente. No caso de erosão em sulco, refere-se a formações cuja profundidade do
sulco é maior que 1 metro.

A declividade do solo refere-se à mensuração da topografia a partir de referências visuais do técnico
responsável pela avaliação. Este parâmetro de mensuração admite as seguintes variantes:


Plana = declividade variando de 3% a 10%;



Suave ondulada= declividade variando de 10% a 30%;



Declivosa = declividade maior que 30%.

Os focos problema deverão ser fotografados. Os pontos erodidos deverão ser pré-caracterizados, ainda
no campo, sendo que o registro será feito em formulário próprio. Apresenta-se, a seguir, um modelo de
formulário para coleta de informações
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FORMULÁRIO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES – VISTORIA DIFUSA
Localização
Nº
série

Data

Lat

Long

Laminar

Tipologia
Sulvo/ Movimento
Ravina
de Massa

Voçoroca

Nº Formulário
________________________

Caracterização
Declividade
Plana
Suave
Declivosa
Ondulada

Uso do Solo
Montante Local Jusante

1
2
3
4

Observações Gerais:

Localização:
Caracterização
Tipologia
Laminar
Sulco/Ravina
Movimento de Massa

Voçoroca
Severidade
Branda
Mediana
Severa
Plana

Para entender o formulário de vistoria difusa:
Refere-se a localização do alvo nos cenários de planejamento pré-determinados; As coordenadas ods
pontos de rosão devem ser marcadas com o auxilio de um GPS .
Refere-se a classificação do ponto erodido de acordo com a tipologia, severidade,topografia e uso do solo;
Refere-se a definição da morfologia do ponto erodido;
Corresponde ao tipo de formação em que a erosão ocorre em reboleira, na forma de camadas. Neste caso
os horizonte do solo são removidos um a um, aà medida que o manto de erosão avança em profundidade
Corresponde ao tipo de formação linear, normalmente posicionado paralelamente ao sentido da maior
declividade do terreno. Neste caso, mais de um horizonte pode ser simultaneamente carreado (destruido)
simultâneamente;
Corresponde ao tipo de formação em que ocorre o deslizamento do solo e também de fragmentos
rochosos, em épocas de fortes chuvas contínuas. A terra escorrega por saturação extremada e ação da
gravidade
Corresponde ao tipo de formação em que ocorrem canais que esculpidos atingem o afloramento do lençol
freático. É o estágio mais avançado e complexo da erosão.
Refere-se a mensuração do grau de evolução do ponto erodido;
No caso de erosão laminar consiste no local em que a vegetação graminóide ainda se faz presente. No caso
de erosão em sulco, refere-se a formações cuja profundidade do sulco não ultrapassa 20 centímetros
No caso de erosão laminar consiste no local em que a vegetação graminóide encontra-se rarefeita. No caso
de erosão em sulco, refere-se a formações cuja profundidade do sulco é maior 20 centímetros mas menor
que 1 metro;
No caso de erosão laminar consiste no local em que a vegetação graminóide não se faz presente. No caso
de erosão em sulco, refere-se a formações cuja profundidade do sulco é maior que 1 metro;
declividade variando de 3% a 10%;

Continua...
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Continuação...
Suave ondulada
Declivosa
Uso do Solo
Montante
Local
Jusante

declividade variando de 10% a 30%;
declividade maior que 30%;
refere-se a identificação do uso do solo nos diferentes cenários considerados
refere-se ao uso do solo observado nas elevações superiores ao alvo considerado;
refere-se ao uso do solo observado nas cercanias do alvo considerado;
refere-se ao uso do solo observado nas elevações inferiores ao alvo considerado;Observações gerais = Este
campo deverá ser preenchido com informações consideradas relevantes, cujo registro não foi possível
realizar nos outros campos do formulário;
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Após classificado e quantificado o processo erosivo, deve-se comparar suas características com os alvos
a serem tratados. Definido o alvo, o técnico responsável pela execução do PRAD deve definir também o
tipo de tratamento a ser empregado. Feito isso, adota-se os procedimentos normais citados na fase de
implantação e manutenção do tratamento.

8.2.5 EQUIPE TÉCNICA
Deve compor a equipe executora do projeto:


Engenheiro Agrônomo



Biólogo



Auxiliares de Campo

8.2.6 CRONOGRAMA
Os trabalhos de recuperação deverão ser iniciados na Fase de Construção, estendendo-se pelas demais
(Enchimento e Operação). Serão executados logo após a conclusão de cada obra ou serviço, no início do
período chuvoso (setembro-outubro), podendo-se estender até o final de fevereiro. Os serviços
preliminares, que envolvam obras de engenharia deverão ser feitos, preferencialmente, nos períodos de
pouca ocorrência de chuvas. Os trabalhos de recuperação devem se estender após o término das obras,
até que não haja mais riscos de aparecimento de processos erosivos e quando as áreas afetadas
estiverem completamente recuperadas.
Apresenta-se a seguir a seqüência de atividades previstas para a fase de implantação do projeto:

N.º

Atividade

1

TRATAMENTO T-1
Eliminação de trechos de taludes
negativos
Remoção de massa de solo
descoladas

1.1
1.2
1.3

Corrugação da superfície

1

Ordem de execução
2 3 4 5 6 7

8

Comentários

Poderá ser dispensada caso a superfície apresente-se friável,
estado comumente observado em áreas recém expostas

1.4 Adubação da superfície corrugada
1.5

Semeadura

1.6

Incorporação superficial de
sementes e adubos.

1.7

Lançamento de cobertura morta

1.8

Irrigação inicial

2
2.1

TRATAMENTO T-2.
Aplicação de solo decapeado

Caso não se tenha disponível o recurso da irrigação, deverá
ocorrer somente no período chuvoso do ano.

Esta operação poderá ser dispensada, caso a superfície
apresente-se friável, estado comumente observado em áreas
recém expostas

Continua...
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Continuão...
2.2

Corrugação da superfície

Esta operação poderá ser dispensada, caso a superfície
apresente-se friável, estado comumente observado em áreas
recém expostas

Coveamento, adubação e
fechamento
2.4 Adubação de superfície corrugada
2.3

2.5 Semeadura de superfície corrugada
2.6

Incorporação superficial de
sementes e adubos.

2.7

Plantio de mudas arbóreas

2.8

Lançamento de cobertura morta

2.9
3
3.1

Irrigação inicial
TRATAMENTO T-3
Marcação das covas
Coveamento, adubação e
fechamento

3.2
3.3

Plantio das mudas arbóreas

Caso não se tenha disponível o recurso da irrigação, esta
operação deverá ocorrer somente no período chuvoso do
ano.

Caso não se tenha disponível o recurso da irrigação, esta
operação deverá ocorrer somente no período chuvoso do
ano.
Esta operação poderá ser dispensada, caso a superfície
apresente-se friável, estado comumente observado em áreas
recém expostas

Caso não se tenha disponível o recurso da irrigação, esta
operação deverá ocorrer somente no período chuvoso do
ano.

3.4
4
4.1

Irrigação inicial
TRATAMENTO T-4
Retaludamento
Colocação da camada de pedras de
4.2
mão na base das barreiras
4.3
Corrugação da superfície
4.4 Semeadura na superfície corrugada

4.6

Plantio de propágulos de espécies
vegetais adequadas

4.7
5

Irrigação inicial
TRATAMENTO T-5

5.1

Preparo do substrato enriquecido
com sementes

5.2
5.3
5.5
5.6

Caso não se tenha disponível o recurso da irrigação, esta
operação deverá ocorrer somente no período chuvoso do
ano.
Caso não se tenha disponível o recurso da irrigação, esta
operação deverá ocorrer somente no período chuvoso do
ano.

Caso não se tenha disponível o recurso da irrigação, esta
operação deverá ocorrer somente no período chuvoso do
ano.

Enchimento das sacarias
Costura e compartimentalização
Carregamento e colocação da
sacaria no terreno
Irrigação inicial.
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Apresenta-se a seguir a seqüência de atividades previstas para a fase de manutenção do projeto:
N.º

Atividade

Meses do ano
J

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3

F

M

A

M

J

J

A

S

O

Incidência da tarefa #
1º ano
2ºano
3º ano

N

D

O

O

X

X

X

X
O

X
O

X
X

X
X

X

O

O

X

X

X

O

O

O

O
X

O
X

O

O

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

O
X

O
X

X
X
X

X
X
X

O

O

X
X

X
X

X
X

TRATAMENTO T-1
Aplicação de fertilizante químico em
cobertura
Combate a formigas
Ressemeadura

O

Aplicação de fertilizante químico em
cobertura
Ressemeadura
Recoveamento
Fechamento da cova e adubação
Replantio de mudas arbóreas
Combate a formigas
Coroamento
Adubação de mudas
Roçada da biomassa

O

Adubação de mudas em cobertura
Combate a formigas
Recoveamento, adubação e
fechamento da cova.
Replantio de mudas arbóreas
Coroamento

O
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
O

TRATAMENTO T-2.

X

X

X

X

X

X

O
O

O
O

O
O

X

X

X
O

O
X
O

O

O

X
O

X

O
TRATAMENTO T-3
X

X

X

X

X

X
O

X
O

O

O
O

X
X

TRATAMENTO T-4
Aplicação de fertilizante químico em
cobertura
Ressemeadura
Recomposição da cobertura morta
Replantio de propágulos
Adubação de mudas
Combate a formigas

O

O
X

X

X

Aplicação de fertilizante químico
Ressemeadura
Combate a formigas

O
X

X

X

O
O
O
X X X X X
TRATAMENTO T-5
X

X

X

X

X

O

O

X

X

O

X

O
O
X

X
X
X
X
X

O
X
O

X
X
X

X
X
X

X

X

O
O
O
O
X

X

X
O

O
X
O

X
X
X

O = A atividade poderá ser executada, uma única vez, ao longo do período demarcado;
X = A atividade deverá ser executada, necessariamente, no mês demarcado;
# Incidência da tarefa = Refere-se ao ano no qual o tratamento foi implantado. O 1o ano inicia-se no ano seguinte ao da
implantação

8.2.7 ACOMPANHAMENTO
O presente trabalho foi estruturado para fornecer informações básicas para recuperação das superfícies
degradadas, prescindindo, entretanto, de um diagnóstico que fornecesse um levantamento quantitativo
de superfície a ser tratada, considerando as diferentes tipologias de alvo, viabilizando um planejamento
de médio e longo prazo.
Considerando a dinamicidade do processo de abertura de áreas e acessos, como também a mutabilidade
do seu estado de cobertura vegetal em função da atuação da colonização natural, tomou-se a decisão de
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X
X
X
X

sugerir a elaboração de planejamentos de curto prazo, baseando-se em levantamentos mensais das
superfícies disponíveis e demandantes de intervenção e a aplicação de tratamentos corretivos no tempo
mais curto possível.
O responsável pelo diagnóstico e supervisão técnica dos trabalhos de recuperação das superfícies
degradadas deverá apresentar uma formação em ciências agrárias, com no mínimo o nível técnico
secundário.
A metodologia para levantamento mensal das superfícies degradadas deverá pautar-se pelas seguintes
orientações:


Tipificação dos alvos quanto ao tipo de substrato, a condição de compactação, a declividade,
mensuração da superfície a ser tratada, atuação de processo erosivo, localização geográfica
e a sua relevância estética (considerando a sua exposição para o público presente no local);



Tabulação das informações coletadas;



Planejamento das ações futuras de recuperação, tomando-se como critérios de prioridade
para escolha da ordem de atendimento dos cenários-alvos, os seguintes parâmetros
dispostos em ordem decrescente: grau de atuação do processo erosivo, declividade,
erodibilidade do substrato e relevância estética.

Apresenta-se, a seguir, a sugestão de um quadro (Quadro 8.5) para coleta de informações durante a
realização do cadastro:
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QUADRO 8.5: COLETA DE INFORMAÇÕES DURANTE O CADASTRO.
Relevância
Localização (UTM)
No

Data

Tipo de substrato

Declividade

Dimensão (metros)

Processo erosivo

Código

Estética

Coord-1

Coord-2

Friável

N Friável

Pétreo

<30%

>30%

D-1

D-2

D-3

Formato

Sim

Não

Sim

% Veg

Obs. Gerais

Não

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Legenda do quadro de apoio ao cadastro
No
Data
Código
Localização (UTM),
Coord-1 e Coord-2
substrato - Friável
substrato - N
Friável
substrato - Pétreo
Declividade < 30%
Declividade > 30%
D-1, D-2, D-3
Formato
Processo erosivo SIM
Processo erosivo NÃO
Relevância estética
- SIM
Relevância Estética
- NÃO
% Veg
Obs. Gerais

Refere-se ao número de série do lançamento realizado no quadro de coleta de informações
Refere-se a data do registro
Refere-se ao código atribuido ao ponto degradado identificado
Refere-se ao registro das duas coordenadas do ponto, obtidas por meio do auxílio de um GPS de
navegação
Substrato que apresenta boa permeabilidade e média a alta profundidade afetiva, constituida por
material terroso ou rocha em estado avançado de alteração
Substrato que apresenta baixa permeabilidade e pequena profunidade afetiva, constituida
normalmente por material terroso extremamente compactado ou rocha em estado incipiente de
alteração
Substrato que apresenta baixa a alta permeabilidade e pequena profunidade afetiva, constituida
normalmente por matações e pedras de mão com a presença ou ausência de material terroso
misturado
Refere-se a superfícies com declividade menor que 30%
Refere-se a superfícies com declividade maior que 30%
Refere-se as diferentes dimensões do alvo identificado;
Formato = Refere-se a forma geométrica do alvo identificado
Refere-se a forma geométrica do alvo identificado
Situação identificada quando o processo erosivo encontra-se instalado
Situação identificada quando o processo erosivo ainda não encontra-se instalado e apresenta
pequena possibilidade de evoluir no curto prazo
Refere-se a situação em que a apresentação estética do alvo vem acarretandopoluição visual para
público observado. O veredito pode estar condicionado também a presença de grande público
observador que aumentará o rigor do julgamento quanto a relevância estética
Refere-se a situação em que a apresentação estética do alvo NÃO vem acarretando poluição
visual para público observado
Refere-se a mensuração do % da presença de vegetação na superfície degradada
Trata-se de campo específico para registro de informações adicionais, não contempladas nos
outros campos do quadro

8.2.8 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A execução deste projeto será de responsabilidade do empreendedor.

8.2.9 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 caso a caso, após realização do cadastro dos alvos a 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 reconformação de superfícies.
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 sub-drenagem), isto é, canaletas, caixas
coletoras, descidas d’água, bacias de dissipação: deverá ser feita em todas as feições erosivas em processo de
recuperação, enfatizando-se o sistema coletor periférico.
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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 conseqüência, 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, porque é
aí 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 partículas finas produzidas 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 que constitui a drenagem de águas superficiais é constituído por uma rede de canaletas (seção
retangular ou trapezoidal), 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, pois o solo
local já tem características essencialmente relacionadas com a desagregação e o transporte.
Os tratamentos sugeridos para os pontos de erosão localizados no cenário "entorno" apresentam um caráter
corretivo
As intervenções em focos erosivos pontuais localizados no cenário "entorno" e localizadas em terreno de terceiros
(proprietário não é o empreendedor) somente poderão ser implementadas mediante autorização do proprietário.
Uma prática tradicionalmente utilizada, a qual sua aplicação é recomendada, é o lançamento por sobre as superfícies
degradadas de terra obtida da remoção da camada superficial durante os trabalhos de movimentação de terra
definidos pelo Projeto de Remoção e Estocagem de Solo Decapeado integrante deste PCA.
O plantio de placas de gramíneas, obtidas por arrancamento nas superfícies que serão inundadas, poderá ser feito nas
superfícies degradadas que serão tratadas pelos tratamentos T-1, T-2 e T-4, em substituição a vegetação gramineóide
prevista nestas situações.
A formulação de mix de sementes nativas para recuperação de áreas degradadas varia de acordo com a densidade
populacional das espécies no local, por esta razão não foi estabelecida uma fórmula para esta mistura. Assim, fica a
cargo do técnico na execução dos tratamentos a responsabilidade de dosar e observar a evolução das plantas de
acordo com a dosagem estabelecida pelo próprio.
Cercas para proteção serão construídas nos locais em reabilitação e sofrerão manutenção periódica enquanto
necessário até a completa reabilitação do local. Além disto, placas instrutivas poderão ser colocadas ao longo do
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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 tais como: "Favor não pisar neste local"; "Favor não arrancar
plantas"; "Área em recuperação".
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9

PROGRAMA FLORESTAL

9.1

PROJETO DE COLETA DE GERMOPLASMA E RESGATE DE FLORA

9.1.1 INTRODUÇÃO
O escopo deste trabalho refere-se à coleta e resgate de germoplasma local da área diretamente afetada pelo
empreendimento hidrelétrico PCH Quartel III, como também das áreas de entorno direto.
As áreas prioritárias para o resgate da flora são aquelas que sofrerão intervenção e ou supressão de vegetação
nativa. No entanto, áreas adjacentes ao reservatório serão alvos de coleta de sementes para subsidiar os projetos de

Formação de um Viveiro de Florestal, Revegetação do Entorno do Reservatório bem como o programa de
Recuperação de Áreas Degradadas, componentes deste PCA.

9.1.2 JUSTIFICATIVA
A revegetação ou o plantio misto de espécies nativas em áreas desprovidas de vegetação nativa com o objetivo
principal de formar uma vegetação a mais próxima possível da existente originalmente tem sido a grande tarefa dos
empreendedores.
As questões de diversidade de espécies, regeneração natural, interação plantas x animais e da representatividade nas
suas populações, vêm sendo abordadas constantemente nos modelos de revegetação.
No entanto, a genética das plantas utilizadas para a revegetação é um aspecto pouco considerado quando da
execução destes processos. A natureza do material introduzido pode influenciar o comportamento dos indivíduos, que
podem influenciar o comportamento e a dinâmica da população como um todo.
Para a aquisição de material para os projetos de revegetação, devem ser considerados os seguintes aspectos:


A variabilidade genética em cada espécie;



As adaptações das plantas ao seu ambiente de desenvolvimento.

Portanto, como a intenção dos processos de revegetação é de recriar comunidades vegetais, cuja estrutura genética
também deve ser replicada, aumentando a probabilidade de sucesso destes processos, por um período de tempo
indefinido, a coleta de germoplasma local ou em áreas de vegetação remanescente próximas é o ideal para manter um
estoque de variabilidade genética e adaptabilidade o mais próximo do natural encontrado.

9.1.3 OBJETIVOS
O objetivo principal deste projeto é viabilizar a coleta de germoplasma nos locais que sofrerão intervenção pela obra
tais como locais para instalação de canteiro, eixo do barramento, oficina, bota fora, etc; mas principalmente no que diz
respeito à bacia de acumulação do reservatório. Não obstante, poderão ser definidas áreas adjacentes à área do
empreendimento para coleta de sementes.
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9.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Coleta de sementes da flora local que sofrerá intervenção direta e dos fragmentos de vegetação
remanescentes próximos;



Coleta de indivíduos de vegetação epífita, caso ocorra, que sofrerão intervenção direta, como por exemplo
espécies pertencentes às famílias Bromeliacea, Orquidaceae, Cactaceae e Araceae, dentre outras;



Coleta de mudas de espécies variadas, presentes nas áreas que sofrerão desmate;



Subsidiar os projetos de revegetação e condução de regeneração das áreas do entorno do reservatório e
áreas degradadas;



Manter, dentro dos processos de revegetação, a maior diversidade genética possível e a mais próxima
variabilidade genética dos remanescentes locais.

9.1.5 COLETA DE MATERIAL PROPAGATIVO
A colheita de sementes e material propagativo será efetuada por 01 (uma) equipe de 02 (duas) pessoas e será
realizada no período diurno concentrando-se nos períodos entre os meses de agosto a janeiro, aumentando com isto a
possibilidade de coleta de propágulos de um maior número de espécies. Ressalta-se esse período pode ser alterado
uma vez que os fenômenos cíclicos de significativa parte das espécies de Campos Rupestres sofre influência do
regime hidrológico.
O material não classificado imediatamente após coleta será adequadamente armazenado e poderá ser enviado para
instituições de pesquisa para sua classificação posterior.
De forma geral, em função de características próprias do material, a coleta de sementes é a principal atividade no que
diz respeito ao resgate de germoplasma. Para tanto serão definidas as seguintes etapas para sua execução:

9.1.6 ESCOLHA DO LOCAL
A princípio, pode-se colher sementes em qualquer indivíduo que esteja produzindo frutos, procurando-se colher de
vários espécimes.
A coleta de sementes e propágulos vegetativos provenientes de indivíduos doentes será evitada.

9.1.7 ÉPOCA DE COLETA
Existe um número muito grande de espécies que evidentemente não produzem sementes na mesma época do ano. Há
uma distribuição dessa época de frutificação ao longo do ano e que nos Campos Rupestres, é influenciada fortemente
pelos fatores climáticos. Para saber o momento correto de colher a semente, ou seja, o ponto em que o fruto está
maduro deve-se observar alguns fatores indicativos de sua maturação.
No entanto, a verificação e coleta de sementes serão realizadas ao longo do período das obras, anteriormente ao
desmate da bacia de acumulação do reservatório, podendo prolongar-se, se necessário, com intuito de recolher o
maior número de propágulos e subsidiar projetos de reconstituição de flora e recuperação de áreas degradadas.
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9.1.8 FORMA DE COLETA
Os frutos serão colhidos nos espécimes ou coletados no chão. Normalmente, o tipo de fruto e o tamanho das sementes
é que vão determinar o método de coleta.
Assim temos:


Frutos carnosos

Frutos carnosos são aqueles com polpa úmida, geralmente adocicada e consumida pelos animais ou pelo homem. No
caso de frutos grandes, os frutos serão colhidos nos espécimes ou coletados no chão, sendo colocá-los separados em
sacos de papel. Para os frutos pequenos, a coleta será feita nos espécimes, pois os frutos ao caírem se misturam com
a vegetação e ou substrato, tornando difícil sua localização e coleta.


Frutos secos deiscentes

No caso de frutos com sementes grandes, as sementes serão colhidas nos espécimes ou então coletadas no chão.
Quando o fruto apresentar sementes pequenas e/ou dispersas pelo vento, a obtenção das sementes só é possível
através da coleta dos frutos nos espécimes, ainda fechados, quando se observar que alguns frutos já começaram a
abrir.


Frutos secos indeiscentes

Frutos secos indeiscentes são aqueles que ao ficarem maduros, se desprendem sem se abrir. Nestes casos, os frutos
serão colhidos nos espécimes ou coletados no chão. Quando a espécie apresenta frutos alados, do tipo sâmara, a
coleta será realizada na árvore, com o auxílio de uma lona estendida no chão sob a copa.


Resgate de espécimes

Nas áreas de intervenção direta do empreendimento (estruturas e reservatório), serão coletados os espécimes de
espécies de pteridófitas que se apresentarem em bom estado e com potencial para sobreviver pós-coleta e replantio.
Destaca-se a coleta do maior número possível de indivíduos de Pellaea riedelii, espécie com distribuição restrita a três
municípios na Cadeia do Espinhaço, e incluída na Revisão da Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção do
estado de Minas Gerais, na categoria “Em Perigo”. Além da coleta do maior número possível de espécimes de

Osmunda piresii, que foi registrada pela primeira vez para o estado de Minas Gerais, sendo conhecida anteriormente
em apenas duas localidades no estado de Goiás.

Para as espécies de plantas pertencentes às famílias Bromeliaceae, Orquidaceae, Cactaceae e Araceae, a coleta se
dará, a todos os indivíduos, independente do estágio fenológico e de desenvolvimento da planta. Destaca-se o cacto

Cipocereus minensis endêmico da Cadeia do Espinhaço e classificada como “em perigo” na lista mineira de espécies
ameaçadas.
Os indivíduos das espécies Pilosocereus cf. aurisetus; Ocotea langsdorffii, Aulonemia effusa e Xyris platystachya,
classificadas como “vulneráveis” na lista mineira de espécies ameaçadas terão uma maior atenção quanto à coleta de
mudas com boa capacidade de sobreviver pós-coleta e replantio.
A coleta se resulta na retirada mecânica das mudas, viáveis, das espécies referidas anteriormente tomando-se todos
os cuidados necessários para minimização dos danos gerados à parte aérea e sistema radicular dos indivíduos.
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Se necessário, o suporte das plantas epífitas, constituído principalmente por galhos, será seccionado para redução dos
danos a serem causados no sistema radicular quando da retirada das plantas, e relocados como um único bloco para
as áreas pré-determinadas para recebimento desta flora e ou para os institutos de pesquisa.
As mudas existentes e possíveis de serem coletadas serão colhidas anteriormente ao desmate e também
posteriormente ao mesmo uma vez que normalmente é verificada grande germinação de sementes e brotação de
propágulos após desmate. As mudas serão encanteiradas em viveiro para posterior plantio.

9.1.9 EQUIPAMENTOS USADOS PARA A COLETA
Os materiais mencionados servirão para a retirada dos diferentes tipos de sementes/frutos alvo de coleta:
 Podão: consiste em uma lâmina articulada presa na ponta de uma haste, movimentada por meio de um
cordão. Usado para alcançar e cortar os ramos com frutos;
 Gancho: haste com um gancho de vergalhão preso em uma ponta. Usado para agitar galhos de árvores e
provocar a queda de frutos;
 Lona: usada estendida no chão, sob a copa da árvore, para amparar os frutos e sementes, evitando que os
mesmos se misturem com a vegetação ou com a terra;
 Escadas: usadas para facilitar a escalada em árvores. Podem ser de alumínio ou de madeira;
 Cinturão: existem cinturões de segurança apropriados, confeccionadas em couro ou lona, grossos e
resistentes, que prendem a pessoa à árvore, evitando acidentes. O cinturão será usado sempre que a
pessoa necessitar ficar sobre a árvore colhendo os frutos com o podão ou gancho;
 Facão/ formão: usadas para a retirada das plantas epífitas;
 Serrote de poda: serrote curvo, utilizado para o corte de galhos quando da retirada das epífitas. Poderá
ser também utilizada uma moto-serra;
 EPI: o uso de equipamentos de proteção individual protege contra a queda de frutos, galhos, animais
peçonhentos dentre outros;
 Caixa de transporte: utilizada para transporte do material coletado. Constitui-se em engradado de
plástico, retangular, com abertura em uma das faces (superior).

9.1.10 BENEFICIAMENTO DE SEMENTES
O beneficiamento consiste em retirar as sementes dos frutos e limpá-las, por meio de diferentes processos, que
variam principalmente de acordo com o tipo de fruto e a "dureza" das sementes. Assim, temos:

9.1.10.1 Para frutos carnosos


Despolpamento, lavagem das sementes sobre uma peneira e em água corrente e secagem à sombra.



Maceração dos frutos, lavagem em água corrente sobre uma peneira e secagem das sementes à sombra.



Imersão dos frutos em água por 1 ou 2 dias, maceração em peneira sob água corrente e secagem ao sol.

9.1.10.2 Para frutos secos deiscentes
Secagem dos frutos à meia sombra até abertura natural; em seguida as sementes são separadas dos frutos e ou
removidas manualmente aquelas que não se soltaram.
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9.1.10.3 Para os frutos secos e indeiscentes
Secagem dos frutos à meia-sombra (2 a 7 dias) e abertura mecânica forçada, para remover as sementes.
O material básico necessário para o beneficiamento de sementes se compõe de: peneiras grossas e finas; martelo de
borracha, martelo de ferro, sacos de aniagem, sacos de papel e faca.
As sementes ainda passarão por um processo de higienização e limpeza com imersão em solução de peróxido de
hidrogênio a 30% por 5 segundos, para eliminação de fungos e bactérias presentes na superfície.

9.1.11 ARMAZENAMENTO
Após o beneficiamento, as sementes serão adequadamente secas e armazenadas para serem utilizadas
posteriormente. A secagem terá como objetivo a redução da umidade para níveis próximos a 10 ou 12%.
No entanto, sementes de algumas espécies não suportam o armazenamento, devendo ser semeadas logo após o
beneficiamento. Para as demais espécies, o armazenamento sob condições de baixa temperatura e umidade relativa, é
propício para manter por mais tempo a viabilidade das sementes.

9.1.12 TRATAMENTOS PRÉ-GERMINATIVOS
Sementes de algumas espécies apresentam dormência, ou seja, quando são semeadas não germinam ou então
germinam irregularmente. Nesses casos é preciso superar a dormência através de tratamentos pré-germinativos, para
que as sementes germinem em maior número e em menor tempo, garantindo uma produção uniforme das mudas.
Existem muitos tipos de tratamentos, mas os mais comuns são:
 Escarificação mecânica: consiste em atritar as sementes contra uma superfície áspera, que pode ser uma
lixa ou um piso de cimento grosso.
 Embebição em água: consiste em colocar as sementes em água, à temperatura ambiente e deixar até que
se perceba que as sementes estão "inchadas". Esse prazo pode levar de 1 a 4 dias, dependendo da espécie.
 Imersão em água fervente: consiste em ferver água, apagar o fogo, colocar as sementes e deixar por 24
horas.

9.1.13 AÇÕES ESPECÍFICAS DE COLETA PARA O GRUPO DAS EPÍFITAS E OUTROS MATERIAIS
PROPAGATIVOS, QUE NÃO SEMENTES
Nas áreas de intervenção direta do empreendimento (estruturas e reservatório), serão coletados os espécimes de
espécies de pteridófitas que se apresentarem em bom estado e com potencial para sobreviver pós-coléta e replantio.
Destaca-se a coleta do maior número de indivíduos de Pellaea riedelii, espécie com distribuição restrita a três
municípios na Cadeia do Espinhaço, e incluída na Revisão da Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção do
estado de Minas Gerais, na categoria “Em Perigo”. Além da coleta do maior número de espécimes de Osmunda piresii,
que foi registrada pela primeira vez para o estado de Minas Gerais, sendo conhecida anteriormente em apenas duas
localidades no estado de Goiás.
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Para as espécies de plantas pertencentes às famílias Bromeliaceae, Orquidaceae, Cactáceae e Aráceae, a coleta se
dará, a uma parcela significativa dos indivíduos, independente do estágio fenológico e de desenvolvimento da planta.
Destaca-se o cacto Cipocereus minensis endêmico da Cadeia do Espinhaço e classificada como “em perigo” na lista
mineira de espécies ameaçadas.
Os indivíduos das espécies Pilosocereus cf. aurisetus; Ocotea langsdorffii, Aulonemia effusa e Xyris platystachya,
classificadas como “vulneráveis ou em perigo” na lista mineira de espécies ameaçadas terão uma maior atenção
quanto à coleta de indivíduos, adultos ou mudas, com boa capacidade de sobreviver pós-coleta e replantio.
A coleta se resulta na retirada mecânica da vegetação referida anteriormente tomando-se todos os cuidados
necessários para minimização dos danos gerados à parte aérea e sistema radicular dos indivíduos.
Se necessário, o suporte das plantas epífitas, constituído principalmente por galhos, será seccionado para redução dos
danos a serem causados no sistema radicular quando da retirada das plantas, e relocados como um único bloco para
as áreas pré-determinadas para recebimento desta flora e ou para os institutos de pesquisa.

Dentre os equipamentos normalmente utilizados para a coleta, tem-se:

9.1.14 EQUIPAMENTOS USADOS PARA A COLETA


Podão: consiste em uma lâmina articulada presa na ponta de um bambu, movimentada através de um
cordão;



Gancho: bambu com um gancho de vergalhão preso em uma ponta. Usado para agitar os galhos das
árvores;



Lona: usada estendida no chão, sob a copa da árvore, para amparar os frutos, as sementes e a flora
epífita, evitando que os mesmos se misturem com a vegetação ou com a terra;



Escadas: usadas para facilitar a escalada em árvores. Podem ser de alumínio ou de madeira;



Cinturão: existem cinturões de segurança apropriados, confeccionadas em couro ou lona, grossos e
resistentes, que prendem a pessoa à árvore, evitando acidentes. O cinturão será usado sempre que a
pessoa necessitar ficar sobre a árvore coletando o material;



Facão/ formão: usadas para a retirada das plantas epífitas;



Serrote de poda: serrote curvo, utilizado para o corte de galhos quando da retirada das epífitas;



Cavadeira reta: para retirada e formação de torrão das mudas;



Enxada/enxadão: utilizada para formação de torrão e remoção da muda;



EPI: o uso de equipamentos de proteção individual protege contra a queda de frutos, galhos, animais
peçonhentos ou mesmo ferramentas;



Engradados: engradados ou caixas de fácil manuseio e reduzido peso, utilizadas para o transporte do
material coletado.

Para as plantas epífitas, estas serão imediatamente dispostas nas áreas adjacentes à área que sofreu a intervenção,
sendo afixadas, quando necessário, ao novo suporte (galhos, troncos, pedras, etc.) por meio de uma ou mais tiras de
barbante. Caso esta disposição imediata não seja possível, o material coletado ficará armazenado temporariamente
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em área específica para tal, por exemplo, sob um grupamento de árvores, cercada, isolada e sinalizada para futura
relocação.
As plantas serão distribuídas aleatoriamente, porém levar-se-ão em conta as exigências ecológicas de cada espécie.

9.1.15 COLETA DE MUDAS
Para as mudas e ou indivíduos de interesse e possíveis de serem resgatadas, será realizado uma coleta em campo
tendo como recomendações técnicas as seguintes tarefas:


escolha dos exemplares em campo;



identificação da espécie;



retirada do espécime;



transporte para local de armazenamento pré-definido ou viveiro florestal ou plantio em local definitivo
imediato.

9.1.16 DETALHAMENTO DAS TAREFAS


Escolha dos exemplares em campo

A escolha dos exemplares se dará quando da verificação para definição de indivíduos aptos para coleta de sementes.
Serão escolhidos os exemplares que apresentarem bom estado fitossanitário, independentes do grupo sucessional ao
qual pertençam e que estejam localizadas nas áreas que sofrerão intervenção e ou supressão.


Identificação da espécie

Os exemplares escolhidas serão identificados em campo procurando-se chegar à condição de nome vulgar, para
posterior identificação específica.


Retirada do espécime

Em função do porte do espécime ele poderá ser retirado imediatamente após sua escolha, identificação e armazenada.
Mudas de pequeno porte, até 30,00 cm de altura terá relocação imediata ou poderá ser retirada após a definição de
seu uso, mudas com porte superior a 30,00 cm de altura, seja para utilização em plantios de reconstituição da flora
ciliar, seja para utilização em recuperação de áreas degradadas terá sua relocação após determinação de seu uso.
Para a retirada do espécime será realizado um corte no terreno, no entorno, distante 25,00 cm do fuste, com
profundidade de 40,00 cm(caso possível). Não será retirado até que seu destino esteja devidamente preparado para
seu recebimento. Esta defasagem operacional se dá em função dos diferentes períodos de execução entre este projeto
e os projetos de reconstituição da flora e recuperação de áreas degradadas.
Não obstante a isto, para as ações de recuperação de áreas degradadas, onde for necessário os espécimes
previamente escolhidos e identificados serão retirados, independente do porte, e replantados nas áreas previamente
definidas.


Transporte e plantio
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Para o transporte dos exemplares, o torrão formado será devidamente protegido por sacos de linhagem ou lona
plástica, ou ainda recipiente tipo jacá, quando disponíveis no local, de tal forma que não ocorra desagregação do solo
adjacente ao sistema radicular.
Os exemplares ficarão em área de espera específica até seu plantio definitivo ou para aquelas de porte superior a
30,00 cm, a espera se dará no próprio local onde encontrado até o plantio definitivo.

9.1.17 ESPÉCIES ALVO
As espécies alvo são constituídas de espécies variadas, sendo que será dada uma maior importância para as plantas
que se enquadram como ameaçadas, presumivelmente ameaçadas e de importância ecológica e econômica.
Seguem listas das espécies identificadas na ADA, conforme estudos do EIA, que poderão ser objeto de resgate e coleta
de material propagativo:
QUADRO 9.1
LISTA DE ESPÉCIES - PTERIDÓFITAS OCORRENTES NA ÁREA DA PCH QUARTEL III
HERB - HERBÁCEO; ARS - ARBORESCENTE
TÁXONS

HÁBITAT

AMBIENTE

ANEMIACEAE

Anemia hirsuta (L.) Sw.

HERB

Anemia oblongifolia(Cav.) Sw.

HERB

Campo rupestre

Anemia presliana Prantl

HERB

Campo rupestre

Anemia raddiana Link

HERB

Cerradão

Anemia tomentosa Sw.

HERB

Cerradão

Blechnum asplenioides Sw.

HERB

Campo rupestre

Blechnum polypodioides Raddi

HERB

Campo rupestre

ARS

Campo rupestre

HERB

Campo rupestre

Cerradão

BLECHNACEAE

CYATHEACEAE

Cyathea delgadii Sternb.
GLEICHENIACEAE

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.
HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes pilosum Raddi

HERB

Campo rupestre

Trichomanes sp.

HERB

Campo rupestre

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella caroliniana (L.) Pic. Serm.

HERB

Campo rupestre

Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.

HERB

Campo rupestre

LYGODIACEAE

Continua...
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Continuação...
Lygodium volubile Sw.

HERB

Cerradão

HERB

Campo rupestre

Adiantopsis sp.

HERB

Cerrado rupestre

Adiantum sinuosum Gardn.

HERB

Cerradão

Cheilanthes bradei Prado & A.R. Sm.

HERB

Campo rupestre

Cheilanthes goyazensis (Taub.) Domin

HERB

Campo rupestre

OSMUNDACEAE

Osmunda piresii Brade
PTERIDACEAE

Doryopteris sp.

HERB

Campo rupestre

Pellaea rieddeli Baker

HERB

Campo rupestre

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

HERB

Campo rupestre

Selaginella fragillima Silveira

HERB

Campo rupestre

Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring

HERB

Campo rupestre

Selaginella sp. 1

HERB

Campo rupestre

Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats

HERB

Campo rupestre

Thelypteris salzmannii (Fée) C.V. Morton

HERB

Campo rupestre

SELAGINELLACEAE

THELYPTERIDACEAE

QUADRO 9.2
LISTA DE ESPÉCIES - ANGIOSPERMAS ENCONTRADAS NA REGIÃO DA PCH QUARTEL III
TAXA

HÁBITAT

AMBIENTE18

ARV

Crd

LISTA MG / CATEGORIA

LISTA BR / CATEGORIA

ANACARDIACEAE (3)

Astronium fraxinifoliumSchott ex
Spreng

Myracroduon urundeuva Allemão

ARV

Crd

Tapirira guianensis Aubl.

ARV

Crd

Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Saff.

ARV

Csr; Crd

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.

ARV

Crd

Vulnerável
Vulnerável

Vulnerável

ANNONACEAE (2)

APOCYNACEAE (8)

Aspidosperma dispermum Müell.Arg.

ARV

Crd

Aspidosperma macrocarpon Mart.

ARV

Csr; Crd

Aspidosperma polyneurum Müell. Arg.

ARV

Csr; Crd

Aspidosperma subincanumMart.

ARV

Crd

Aspidosperma tomentosum Mart.

ARV

Csr; Crd

Hancornia speciosa Gomes

ARV

Csr; Crd

Dados deficientes

Continua...

18

Crd – Cerradão; Csr – Cerrado sentido restrito; CeRu – Cerrado Rupestre; CRu – Campo Rupestre; MCi – Mata Ciliar; ARV - arbóreo;
ARB - arbustivo; HERB - herbáceo; TRE - trepadeira
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Continuação...
Himatanthus obovatus (Müell. Arg.)

ARV

Csr; Crd

ARB

CRu

ARV

Csr; Crd

HERB

CRu

HERB

MCi

Attalea geraensis Barb. Rodr.

ARV

Crd; CeRu

Attalea sp.

ARV

Crd; CeRu

Geonoma schottiana Mart.

ARV

Crd; CeRu

Syagrus glaucescens Glaz. ex Becc.

ARV

Crd; CeRu

Syagrus sp.

ARV

Csr; Crd

HERB

Cerrado

HERB

CRu

Sipolisia lanuginosa Glaz. ex Oliv.

ARB

CRu

Vernonanthura sp.

HERB

CRu

Wunderlichia mirabilis Riedel ex Baker

ARV

CRu

HERB

Crd

ARV

Csr; Crd

ARV

Csr; Crd

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.

ARB

CeRu

Zeyheria montana Mart.

ARV

Crd

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur.

ARV

Crd

ARV

Crd

HERB

CRu

ARV

Csr; Crd

Woodson

Macrosiphonia sp.
AQUIFOLIACEAE (1)

Ilex affinis Gardn.
ARACEAE (2)

Philodendron adamantinum Mart. ex
Schott.

Philodendron uliginosum Mayo
ARECACEAE (5)

Dados deficientes

IUCN

ASTERACEAE (5)

Eremanthus erythropappus (DC.)
Macleish
Mikania sp.

BALANOPHORACEAE (1)

Langsdorffia hypogaea Mart.
BIGNONIACEAE (5)

Cybistax antisyphylitica (Mart.) Mart.
Tabebuia aurea (Manso) Benth & Hook
f. ex S. Moore

BORAGINACEAE (1)

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab.
BROMELIACEAE (1)

Tillandsia streptocarpa Baker
BURSERACEAE (1)

Protium heptaphyllum (Aubl.) March.
CACTACEAE (2)

Continua...
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Continuação...
Cipocereus minensis (Werdermann) F.

HERB

CRu

HERB

Crd

ARV

Crd; CeRu

ARV

Crd; MCi

ARV

Csr; CeRu

Hirtella glandulosa Spreng

ARV

Crd

Hirtella gracilipes (Hook. f.) Prance

ARV

Crd; CRu

Licania cf. kunthiana Hook. f.

ARV

Crd; MCi

Ritter

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.

Em perigo

CARYOCARACEAE (1)

Caryocar brasiliense Cambess.
CECROPIACEAE (1)

Cecropia pachystachya Trécul
CELASTRACEAE (1)

Plenckia populnea Reissek
CHRYSOBALANACEAE (3)

CLUSIACEAE (4)

Calophyllum brasiliense Cambess.

ARV

MCi

Kielmeyera petiolaris Mart. & Zucc.

ARV

Csr; Crd;MCi

Kielmeyera speciosa A. St.-Hil.

ARV

Csr; CeRu

Kielmeyera neriifolia Cambess.

ARV

CRu

ARV

Csr; Crd

ARV

CeRu

ARV

Csr; Crd

Rhynchospora speciosa (Kunth) Boeck.

HERB

CRu

Trilepis lhotzkiana Nees ex Arn.

HERB

CRu

COMBRETACEAE (3)

Terminalia argentea Mart.
Terminalia cf. brasiliensis (Cambess. ex
A. St.-Hil.) Eichler

Terminalia glabrescens Mart.
CYPERACEAE (2)

DILLENIACEAE (2)

Curatella americana L.

ARV

Csr

Davilla elliptica A. St.-Hil.

ARB

Crd

HERB

CRu

Diospyrus cf. burchelii DC.

ARV

Csr; Crd

Diospyrus sericea A. DC.

ARV

Crd

DROSERACEAE (1)

Drosera montana A. St.Hil.
EBENACEAE (2)

ERIOCAULACEAE (7)

Continua...
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Continuação...
Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland

HERB

CRu

Paepalanthus gyrotrichus Ruhland
Syngonanthus caulescens (Poir.)

HERB

CRu

HERB

CRu

HERB

CRu

Indeterminada sp.2

HERB

CRu

Indeterminada sp.3

HERB

CRu

Indeterminada sp.4

HERB

CRu

ARV

Crd

ARV

CRu

Ruhland
Indeterminada sp.1

EUPHORBIACEAE (4)

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Sebastiania cf. klotzchiana (Müell.Arg.)
Müell.Arg.

Sebastiania salicifolia (Mart.) Pax

ARB

Sebastiania schottianaMuell. Arg.

ARB

Csr; CeRu;
CRu
Csr

ARV

Crd

ARV

Crd

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

ARV

CeRu

Bauhinia acuruana Moric.

ARV

Csr

Calliandra asplenioides (Nees) Barneby

ARB

Crd

Chamaechristasp.

ARB

Crd

Copaifera landsdorffii Desf.

ARV

CeRu

Dimorphandra mollis Benth.
Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.

ARV

CeRu

ARV

Crd

Hymenea stigonocarpa Mart. ex Hayne

ARV

MCi

Inga edulis Mart.

ARV

MCi

Machaerium opacum Vogel

ARV

CRu

Mimosa claussenii Benth.

ARB

Plathymenia reticulata Benth.

ARV

Pterodon emarginatus Vogel
Senna corifolia var. caesia (Taub. ex

ARV

Crd
MCi; Csr;
Crd
CRu

ARB

CeRu

ARV

Crd

ARV

Csr; CeRu

ARV

MCi; Csr;
Crd

ARB

CRu

ARV

Csr

FABACEAE (19)

Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakolev
Albizia polycephala (Benth.) Killip ex
Record

Macbr.

Harms) H.S. Irwin & Barneby
Senna rugosa (G. Don.) H.S. Irwin &
Barneby
Senna sylvestris var. bifaria (Vell.) Irwin
& Barneby
Stryphnodendron adstringens (Mart.)
Coville
HUMIRIACEAE (1)

Humiria balsamifera var. parviflora
(Juss.) Cuatrec.
ICACINACEAE (1)

Emmotum nitens (Benth.) Miers

Continua...
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Continuação...
LENTIBULARIACEAE (2)

Gensilea sp.
Utricularia neottioides A. St.Hil. &

HERB

CRu

HERB

CRu

ARV

Csr; CeRu

Marcgravia sp.

ARV

CRu

Norantea adamantium Cambess.

ARV

Csr; CeRu

ARB

CRu

ARB

MCi; Csr

Byrsonima intermedia A.Juss

ARB

Byrsonima sp.

ARB

ARB

MCi; Csr
Csr; CeRu;
CRu
Csr; CeRu;
CRu
Csr; CeRu

ARV

CRu

ARV

CRu

ARV

Csr

ARV

CRu

Lavoisiera cf. australis Naudin

ARB

CRu

Leandra sp.

ARB

CRu

Miconia albicans (Sw.) Triana

ARB

Csr

Microlicia sp.

ARB

CRu

Tibouchina multiflora (Gardn.) Cogn.

ARB

CRu

Girard.
LYTHRACEAE (1)

Lafoensia pacari A. St.-Hil.
MARCGRAVIACEAE (2)

MALPIGHIACEAE (6)

Banisteriopsis laevifolia (A. Juss) B.
Gates
Banisteriopsis pubipetala (A. Juss)
Cuatrec

Heteropteris cf. byrsonimmifolia A.
Juss

Peixotoa sp.

ARB

MALVACEAE (4)

Ceiba sipolisii K. Shum. & Schw.
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.)
Schott & Endl.

Luehea candicans Mart. & Zucc.
Pseudobombax campestre (Mart. &
Zucc.) A. Robyns
MELASTOMATACEAE (5)

MORACEAE (2)

Ficus sp. 1

ARV

Ficus sp. 2

ARV

MCi; Csr;
Crd
MCi; Csr;
Crd

MYRTACEAE (8)

Eugenia dysenterica DC.

ARV

Eugenia francavilleana O. Berg

ARV

MCi; Csr;
Crd
MCi; Csr;
Crd

Continua...
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Continuação...
Eugenia cf. pantagensis O. Berg

ARV

Eugenia punicifolia (Kunth.) DC.

ARV

Eugenia cf. viridiflora Cambess.

ARV

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

ARV

Myrcia splendens (Sw.) DC.

ARV

MCi; Csr;
Crd
MCi; Csr;
Crd
MCi; Csr;
Crd
MCi; Csr;
Crd
CeRu

Psidium guajava L.

ARV

Crd

ARV

MCi; Csr;
Crd

OCHNACEAE (1)

Ouratea hexasperma (A. St.-Hil.) Baill.

POACEAE (5)

Actinocladum verticillatum (Nees)
McClure ex Soderstr.

Andropogon bicornis L.
Hymenachne pernambucensis (Spreng)

HERB
HERB

MCi; Csr;
Crd
MCi; Csr;
Crd

HERB

CeRu

HERB

CeRu

HERB

CeRu; CRu

HERB

CRu

Roupala montana Aubl.

ARV

Crd

RUBIACEAE (2)
Psillocarpus cf. laricoides Mart. ex
Mart. & Zucc.
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.
Schum.

HERB

CRu

ARV

MCi; Csr;
Crd

Zanthoxylum rhoifoliumLam.

ARV

Crd

Zanthoxylum rieddelianum Engl.

ARV

Crd

ARV

MCi; Csr;
Crd

Dilodendron bipinnatum Radlk.

ARV

Cerrado

Magonia pubescens A. St.-Hil.

ARV

Crd

ARV

MCi; Csr;
Crd

Zuoloaga

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.)
Hitch. & Chase

Melinis minutiflora P. Beauv.
POLYGALACEAE (1)

Polygala sp.
PROTEACEAE (1)

RUTACEAE (2)

SALICACEAE (1)

Casearia sylvestris Sw.

SAPINDACEAE (2)

ULMACEAE (2)

Celtis brasiliensis (Gard.) Planch.

Continua...
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ARV

MCi; Csr;
Crd

HERB

CRu

HERB

CRu

Vellozia ciliata L.B. Sm.

HERB

CRu

Vellozia variabilis Mart. ex Schult. f.

HERB

CRu

Vellozia sp. 1

HERB

CRu

Vellozia sp. 2

HERB

CRu

Vellozia sp. 3

HERB

CRu

Vellozia sp. 4

HERB

CRu

Vellozia sp. 5

HERB

CRu

Calisthene major Mart.

ARV

Qualea cordata (Mart.) Spreng.

ARV

Qualea grandiflora Mart.

ARV

Qualea multiflora Mart.

ARV

Qualea parviflora Mart.

ARV

Qualea sp.

ARV

Salvertia convallariaeodora A. St.-Hil.

ARV

CRu
Csr; Crd;
CeRu
Crd
Csr; Crd;
CeRu
Csr; Crd;
CeRu
Csr; Crd;
CeRu
Csr; Crd;
CeRu

Trema micrantha (L.) Blume

VELLOZIACEAE (9)

Barbacenia latifolia L.B. Sm. & Ayensu
Barbacenia riedeliana Goethart &
Henrard

VOCHYSIACEAE (7)

XYRIDACEAE (2)

Xyris savanensis Miq.

HERB

CRu

Xyris sp.

HERB

CRu

9.1.18 QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS-ALVO DE COLETA;
As principais áreas alvo de coleta são aquelas definidas como sendo de intervenção e ou supressão de vegetação
nativa, porém como o objetivo específico do Projeto de Coleta Germoplasma e Resgate de Flora têm-se a coleta de
sementes da flora local nas áreas recobertas por vegetação nativa e remanescentes próximos. Diante disto, todas as
áreas adjacentes ao empreendimento são potenciais a coleta de sementes.
Para a coleta e resgate de flora nas áreas do reservatório, a área total perfaz aproximadamente 30 ha, sendo que a
coleta de sementes será realizada nos demais fragmentos de vegetação adjacentes.
Salienta-se que estas áreas de vegetação nativa adjacentes também serão receptores de material coletado,
principalmente das espécies de plantas pertencentes às famílias Bromeliaceae, Orquidaceae, Cactaceae e Araceae
dentre outras, respeitando – se as características de microclima de origem dos indivíduos resgatados.
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9.1.19 O DESTINO DAS SEMENTES, EPÍFITAS E MATERIAL PROPAGATIVO E O LOCAL ONDE
SERÃO GERMINADAS E PRODUZIDAS AS MUDAS
As epífitas serão resgatadas e relocadas para áreas florestais adjacentes ao reservatório, levando-se em conta as
exigências ecológicas de cada espécie. Como ressaltado anteriormente, parte do material resgatado, mudas e
sementes, serão destinadas à reconstituição da flora e recuperação de áreas degradadas segundo os projetos
específicos.
Parte das sementes e demais materiais propagativos poderão também ser encaminhados para o viveiro do Instituto
Estadual de Florestas - IEF/MG mais próximo.

9.1.20 CRONOGRAMA DA ATIVIDADE
A atividade de coleta de material propagativo, após LI, será efetuada durante o período de construção das obras do
empreendimento hidrelétrico em questão, sendo que para as sementes o período poderá se estender após o
enchimento do reservatório, se necessário, com vistas a subsidiar os projetos de revegetação e recuperação de áreas
degradadas, sendo as mesmas coletadas nos fragmentos adjacentes previamente definidos.
As atividades relacionadas à coleta de sementes devem ser elásticas, uma vez que a sazonalidade climática exerce
importante influência importante para a floração e frutificação de várias espécies de campos rupestre, não sendo
viável estabelecer neste momento o melhor período de coletas.

9.1.21 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
É de responsabilidade do empreendedor a execução do presente subprojeto.

9.1.22 EQUIPE TÉCNICA
Deverão participar da supervisão/execução: um técnico com formação em Ciências Agrárias (Engenheiro Florestal ou
Agrônomo) ou Ciências Biológicas (Biólogo) e mão de obra não especializada.

9.2

PROJETO DE FORMAÇÃO DE UM VIVEIRO FLORESTAL

O presente projeto considera as necessidades dos três empreendimentos que serão instalados em cascata no rio
Paraúna intitulado de Complexo Quartel que compreende os aproveitamentos de Quartel I, Quartel II e Quartel III.
Devido à proximidade dos empreendimentos e os cronogramas para a execução das obras de engenharia foi verificada
a possibilidade de instalar um único viveiro florestal para atender a todas as necessidades do Complexo.

9.2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS / JUSTIFICATIVAS
O viveiro de mudas terá por finalidade a produção e o fornecimento de mudas para formação e incentivo à
reconstituição de flora nas áreas destinadas como a Área de Preservação Permanente do futuro reservatório e áreas
degradadas conforme projetos específicos dos PCA´s.
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Esse projeto poderá ser executado nos moldes dispostos a seguir, ou ter como alternativa o convênio com viveiros
instalados na região para receber o material propagativo coletado na Área Diretamente Afetada e fornecer as mudas
necessárias ao cumprimento dos programas dos PCA´s.
As mudas serão originadas pela germinação de sementes provenientes das coletas do Projeto de Coleta de

Germoplasma e Resgate de Flora, de sementes adquiridas de fornecedores, como também de mudas recolhidas das
áreas de desmate.
Alguns itens, de forma geral, devem ser levados em consideração para determinação do local de implantação de um
viveiro de produção de mudas, dentre eles se destacam:

9.2.1.1

Localização

O viveiro deve estar próximo do local a ser reflorestado com o objetivo de reduzir custos de transporte e danos às
mudas, durante os trajetos.

9.2.1.2 Relevo
É recomendável procurar terreno o menos acidentado possível, com declividade de no máximo 2% para permitir uma
boa drenagem superficial. Quando a topografia for mais acidentada, para implantação do viveiro será necessária a
construção de patamares. Para tanto, as ações de controle de erosão deverão ser levadas em consideração.

9.2.1.3 Orientação
Devem-se descartar áreas de face sul e dar preferência a áreas com face norte (mais quente, ensolarada e protegida
do vento sul). Áreas com maior insolação devem ser escolhidas prioritariamente.

9.2.1.4 Solo
Deve-se dar preferência a solos leves (arenosos ou areno-argilosos), profundos e bem drenados (natural ou artificial),
livre de plantas daninhas, nematóides, fungos e outros microorganismos de difícil controle.

9.2.1.5 Água
Este item é de vital importância para o sucesso de um viveiro. É importante contar com disponibilidade de água, livre
de poluentes químicos e físicos, e em quantidade suficiente para irrigação em qualquer época do ano.

9.2.1.6 Drenagem
O local escolhido deve oferecer boa drenagem, pois isto facilitará a produção das mudas e a movimentação de
veículos e materiais.

9.2.1.7 Proteção
O local deve ser cercado, de forma a impedir o acesso de animais. Recomenda-se a implantação de quebra-ventos ao
redor do viveiro, visando evitar danos às sementeiras e mudas.
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9.2.1.8 Acesso
Deve ser local de fácil acesso, em função do movimento de pessoal e materiais. Em geral, a expedição de mudas para
plantio se dá na época das chuvas, o que exige boas condições para movimentação de cargas e veículos.

9.2.1.9 Tamanho
A área de um viveiro está diretamente relacionada com a produção e finalidade que se pretende. A área dos canteiros
corresponde a aproximadamente 40% da área total do viveiro, sendo o restante (60%), destinada às áreas de
circulação e serviços.

9.2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES VEGETAIS
Serão produzidas mudas das espécies vegetais especificadas no Projeto de Revegetação do Entorno do Reservatório e

Projeto de Coleta de Germoplasma e Resgate de Flora. Dentre as espécies indicadas, estão presentes aquelas
ameaçadas de extinção e presumivelmente ameaçadas; raras local e regionalmente, imunes a corte, endêmicas, bem
como de valor ecológico e medicinais, conforme já apresentado no projeto anterior.

9.2.3 DESCRIÇÃO SUCINTA DO FLUXO PRODUTIVO
No processo de produção da muda existem três fases, em caráter geral, a serem cumpridas, quais sejam: germinação,
crescimento e rustificação.
O tempo necessário para a produção de mudas depende da espécie e das condições de clima. Na fase de germinação
ocorre o desenvolvimento das mudas desde a emergência da semente até aproximadamente 45 dias de
desenvolvimento. A partir daí, inicia-se a fase de crescimento em que a muda, ao final de 120 dias em média, atinge o
tamanho para plantio podendo ser maior por se tratar de espécies de Campo Rupestre. No entanto, é possível afirmar
que o tempo médio para produção de mudas de espécies pioneiras nativas é de 60 a 90 dias, mas este período serve
apenas como indicadores. As espécies de crescimento muito lento podem necessitar de até 200 ou mais dias de
viveiro. Findo esse prazo, inicia-se o processo de preparação das mudas para expedição (rustificação).
Finalmente, quando a data da expedição estiver próxima, as mudas devem passar pelo processo de rustificação, que
consiste em manter as mudas, por período aproximado de 15 dias, sobre um regime de corte gradual da irrigação e
exposição a pleno sol, só podendo permanecer na sombra aquelas mudas que serão plantadas no campo à sombra. O
objetivo de tal processo é o de aumentar a resistência a campo das mudas, por meio da diminuição da “suculência” do
tecido vegetal. Dessa forma, o tempo médio previsto para formação das mudas é de 6 meses.
Embora seja relativamente simples, o plantio de sementes nativas exige alguns cuidados para que a operação tenha
êxito. Em geral, a semeadura ou a colocação da semente para germinar, pode ser realizada de duas formas:


Em sementeiras, com posterior repicagem;



Diretamente nos recipientes (sacolas plásticas ou tubetes).

9.2.3.1 Semeadura em Sementeiras
A semeadura em sementeiras é um recurso utilizado para algumas situações específicas:


a) quando as sementes são muito pequenas (dificultando sua distribuição individualizada);
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b) quando se desconhece o valor cultural da semente ou ele é muito baixo;



c) quando a germinação é muito irregular;



d) quando se deseja aproveitar a maior quantidade possível de mudas ou



e) quando as espécies necessitam de tratos especiais na fase inicial de desenvolvimento.

O leito das sementeiras deve apresentar uma composição tal que permita o rápido desenvolvimento da muda, em
função do vigoroso incremento do sistema radicular, e também permita o arranquio das mudas por ocasião da
repicagem.
A altura das sementeiras não deve ser maior que 45,00 cm, sendo o leito dividido em quatro camadas:


Camada 1: composta de material drenante (brita ou cascalho grosso, com aproximadamente 15,00 cm de
espessura);



Camada 2: composta de material inerte (areia grossa ou cobertura morta, com aproximadamente 8,00
cm de espessura);



Camada 3: composta por substrato preparado (1 parte de areia e 2 partes de subsolo, com
aproximadamente 20,00 cm de espessura);



Camada 4: composta por material inerte (palha de arroz, capim seco, serragem, etc., com
aproximadamente 1,00 cm de espessura).

As dimensões da sementeira só apresentam importância no tocante à sua largura, que deve ser de 0,80 m a 1,00 m e
profundidade, que deve permitir o livre desenvolvimento do sistema radicular. O comprimento é variável, sendo
adotado aqui, um comprimento máximo de 5,00 m.
Em geral, as reservas contidas nas sementes são suficientes para a germinação e o primeiro estágio de
desenvolvimento, não havendo necessidade de adubação em sementeiras. A utilização de esterco ou material de solo
superficial exige-se o tratamento deste substrato com fumigação a base de brometo de metila ou similar, mediante
acompanhamento de técnico habilitado.
A semeadura em geral é feita a lanço, em seguida, as sementes são cobertas com fina camada de substrato peneirado
e, por último, material inerte (palha de arroz, capim seco, serragem, etc.). Em geral, a camada de substrato de
cobertura deve ter espessura equivalente ao diâmetro das sementes. A camada de material inerte deve ter mais ou
menos 1 cm de altura e serve para manter a umidade e evitar variações excessivas de temperatura.
A sementeira deve ser protegida contra o sol direto, chuva, ventos, ataque de pássaros e animais. Os materiais mais
utilizados para sua cobertura são o sombrite, o bambu ou sape.
As regas, em geral, não devem ultrapassar duas vezes ao dia (de manhã e à tarde), de forma a evitar o aparecimento
de doenças e o encharcamento dos canteiros. Algumas espécies exigem incidência direta da luz para germinar, outras
exigem variação de temperatura.
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Para as espécies pioneiras, deve-se fazer a semeadura a pleno sol, sem o uso de sombrite ou outra cobertura, já que
elas são adaptadas a ambientes abertos na natureza. No caso das não pioneiras, o uso de sombrite (30 a 50% de
sombreamento) é desejável para a germinação.
Como tratos gerais, têm-se:


molhar bem a sementeira antes do semeio;



regas periódicas, duas vezes ao dia (quando não chover);



observar o ataque de pragas (grilos, formigas) ou doenças pelo excesso de umidade;



identificar as espécies, quando possível, e datar o dia do semeio;



retirar as plantas invasoras com cuidado para não prejudicar o sistema radicular das mudas.

A seguir é apresentado desenho esquemático para construção de sementeira Figura 9.1.
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SEMENTEIRA PARA ESPÉCIES NATIVAS
ESQUEMA PARA CONSTRUÇÃO

0,80 a 1,00 m

5,00 m

Camada 4
0,45 m
Camada 3

Camada 2

Camada 1
Dreno

Camada

Material

Espessura (cm)

1

Brita nº 1 e 2 ou cascalho grosso

15,0cm

2

Areia grossa

8,0 cm

3

Substrato preparado

4

Material inerte

20,0 cm
+/- 1,0 cm

FIGURA 9.1 DESENHO ESQUEMÁTICO DE SEMENTEIRA.
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9.2.3.1.1

REPICAGEM DAS MUDAS

Após a germinação das sementes nas sementeiras, realiza-se a repicagem das mudas para os recipientes. As mudas
devem ser retiradas quando atingirem altura de 3,0 a 7,0 cm, em geral apresentando dois pares de folhas,
dependendo da espécie. Uma vez retiradas do leito, devem ser colocadas em um recipiente com água, de modo que as
raízes permaneçam umedecidas e protegidas do vento.
Quando do plantio nos recipientes, o colo das mudas repicadas deverá ser mantido à mesma altura da superfície
anterior e as raízes quebradas deverão ser aparadas e colocadas em posição normal. Esta atividade deverá ser
realizada em dias nublados ou chuvosos e protegida de ventos.
A seqüência de operações deve ser obedecida rigorosamente, para garantia da integridade das mudas e o bom
desenvolvimento posterior:


molhar a sementeira, para facilitar o arranquio;



arrancar as mudas delicadamente, segurando pelo colo (região entre a raiz e o caule);



colocar as mudas em recipiente com água;



proceder à seleção das mudas, com base no vigor e na forma, isto é, observando defeitos, má-formação etc. É
recomendável a poda das raízes de maneira a facilitar o plantio, colocando-as novamente na água;



molhar os recipientes contendo solo;



abrir um orifício em cada recipiente, com profundidade suficiente para acomodar as raízes;



plantar, preenchendo o orifício com substrato peneirado, fino e seco, de forma a evitar a formação de bolsas de
ar;



puxar levemente a muda para cima, de forma a endireitar a raiz principal;



montar abrigo de sombrite, mantendo as mudas por 15 a 30 dias. Em tempo frio, pode-se cobrir também com
plástico, para manter a temperatura mais elevada;



regas suaves e freqüentes devem ser realizadas. No caso de espécies que crescem a pleno sol (pioneiras), 15 dias
após a repicagem pode ser iniciada a retirada do abrigo, aumentando a incidência de sol. No caso das não
pioneiras, é aconselhável manter a cobertura.

9.2.3.1.2

SEMEADURA DIRETA

A semeadura direta deve ser adotada sempre que possível. Comparativamente à semeadura em sementeiras, este
método oferece algumas vantagens: simplifica as operações; evita danos à raiz e traumas na repicagem; além de
apressar o processo de produção de mudas.
Sua execução é mais fácil com sementes de tamanho médio, de fácil manipulação e de porcentagem de germinação
conhecida. Neste caso, o número de sementes empregado em geral é maior, uma vez que é utilizada mais de uma
semente por recipiente de forma a assegurar o aproveitamento de pelo menos uma planta (as outras são repicadas ou
descartadas). Normalmente utiliza-se de 3 a 5 sementes por recipiente. As sementes devem ser colocadas nos
recipientes e cobertas com substrato ou material inerte. A espessura desta cobertura não deve ser superior a 1,50
vezes o diâmetro da semente.
O canteiro deve ser protegido com sombrite e ou plástico até 30 dias após a germinação. No caso das pioneiras, não
há necessidade de cobertura com sombrite.
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9.2.3.1.3

RECIPIENTES E SUBSTRATOS

A escolha do tipo de recipiente a ser utilizado é função do seu custo de aquisição, das vantagens na operação
(durabilidade, possibilidade de reaproveitamento, área ocupada no viveiro, facilidade de movimentação e transporte) e
de suas características para a formação de mudas de boa qualidade.
Os recipientes mais comuns são os sacos plásticos e os tubetes de polipropileno. Os sacos plásticos apresentam a
vantagem de dispensarem grandes investimentos em infraestrutura. Os tubetes, ao contrário, requerem investimentos
mais elevados, mas apresentam custo operacional muito menor, tanto na produção de mudas quanto no transporte,
proporcionando substancial redução no custo final do produto.
O tamanho recomendado para os sacos plásticos depende da espécie. Para as pioneiras nativas, são utilizados os de
9,0 x 14,0 cm ou de 8,0 x 15,0 cm, com 0,07 mm de espessura. Para espécies que permaneçam mais tempo no viveiro
(não pioneiras nativas) podem ser utilizados sacos de até 11,0 x 25,0 cm, com espessura de 0,15 mm, ou 15,0 X 25,0 X
0,06 cm.
Os sacos plásticos menores permitem formar canteiros com cerca de 250 sacos por m². Os maiores ocupam mais
espaço, reduzindo a ocupação para cerca de 100 saquinhos por m².
Os canteiros podem ser instalados no chão ou suspensos a cerca de 0,80 m de altura para facilitar o manuseio, além
de melhorar a qualidade das mudas, pois a poda das raízes é feita pelo ar, quando furam as embalagens Figura 9.2.
Os tubetes mais utilizados são os de formato cônico, com capacidade de 50,0 cm³ para mudas de rápido crescimento,
como as pioneiras nativas. Para as espécies de crescimento inicial mais lento, tal como as não pioneiras nativas, os
tubetes devem ter capacidade de 100,0 cm³, pois as mudas permanecem mais tempo no viveiro. Os tubetes devem ser
colocados em bandejas a 0,80 m de altura.
Para os tubetes menores, a densidade recomendada é de 1.100 tubetes por m² de bandeja e, para os maiores, a
densidade deve ser de 625 tubetes por m² de bandeja. No entanto, quando as mudas estão no seu estágio final, esse
adensamento pode ser excessivo neste caso, devem ser remanejadas de forma a se colocar metade das mudas
possíveis em cada bandeja. A representação esquemática está apresentada a seguir na Figura 9.3.
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0,80 m

1,00 m

1,00 m

madeira
Piso

Brita

Canteiro suspenso
sacolas plásticas

Canteiro para sacolas plásticas

FIGURA 9.2 DESENHO ESQUEMÁTICO DE CANTEIROS PARA SACOS PLÁSTICOS

1,00 m
Bandeja de arame

0,80
1,00 m
Tubete
FIGURA 9.3 DESENHO ESQUEMÁTICO DA DISPOSIÇÃO DOS TUBETES
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No que se refere aos substratos, o mais usado é terra de subsolo (70%) mais composto orgânico ou esterco curtido
(30%) e adubo químico NPK 4:14:8 no caso de se usar sacos plásticos. No caso de se usar tubetes, os tipos de
substratos mais recomendáveis são os seguintes:


vermiculita (30%), mais terra de subsolo (10%), mais matéria orgânica (60%);



terra de subsolo (40%), mais areia (40%), mais esterco curtido (20%);



vermiculita (40%), mais terra de subsolo (20%), mais casca de arroz calcinado (40%);



Substrato artificial para produção de mudas de café (100%), mais adubo químico de liberação lenta.

No primeiro caso, a matéria orgânica utilizada pode ser bagaço de cana, casca de eucalipto e pinos decompostos.
Deve-se evitar o uso de terra argilosa.

9.2.4 MANEJO NA PRODUÇÃO DE MUDAS
9.2.4.1 Preparo do Local
Deve-se efetuar a limpeza do local e a remoção da vegetação existente, de tocos, raízes, pedras e outros materiais. É
importante efetuar o acerto do terreno, a perenização do acesso e a construção de um local para guarda de materiais
além de providenciar a instalação de rede de água e energia elétrica se possível.

9.2.4.2 Drenagem
Se o local for sujeito a encharcamento ou o terreno apresentar umidade, deve se construir valas de drenagem,
distanciadas a cada 50 metros e com declive de 1%, Figura 9.4. As valas podem ser cobertas com vegetação ou
preenchidas com pedras irregulares, de forma a permitir o trânsito sobre elas. Recomenda-se cobrir todo o terreno do
viveiro com uma camada de pedra britada ou cascalho.
No pé de cada lateral terá uma saída da água do tipo "rip-rap" com 0,50 cm de largura, contendo pedras de mão
argamassada para redução da energia da água.

Drenagem
0,40 m

0,40 m

Pedras
I
l
0,30 m

FIGURA 9.4 DESENHO ESQUEMÁTICO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL.
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9.2.4.3 Enchimento dos sacos plásticos
O enchimento dos sacos plásticos deverá ser feito manualmente, por meio do auxilio de uma concha ou seção de tubo
de PVC.
Seria muito interessante negociar com o fornecedor que disponibilize sacolas de diferentes cores, mesmo que o custo
fosse um pouco maior. Isto é mercadologicamente possível, considerando que alguns fornecedores confeccionam os
sacos sob encomenda, bastando introduzir o pigmento desejado. Esta estratégia facilitará a distribuição das mudas no
campo, já que bastaria que o trabalhador associasse a cor do saco da muda com a cor da estaca no campo. Propõe-se
adoção da sacola de cor preta (tradicional), amarela e vermelha para as mudas do grupo das pioneiras, secundárias e
climáxicas, respectivamente.

9.2.4.4 Encanteiramento
O encanteiramento dos sacos plásticos deverá ser feito conforme disposição definida no croqui do Viveiro de
Produção de Mudas, relativo ao item "Dimensionamento do Viveiro" a seguir.
Os canteiros devem ter 1,0 m de largura, com um cumprimento variável (em geral mais de 10,0 m e menos de 30,0 m),
sempre locado de forma a cortar as águas (perpendicular à linha do declive). A distância entre os canteiros deve ser
da ordem de 0,70 m. Caminhos internos de 4,0 m de largura devem cruzar o viveiro, de forma a permitir o trânsito de
veículos. É recomendável que toda a área seja circundada por estrada de 4,0 a 6,0 m de largura.
Após o transporte dos sacos cheios para os canteiros deve-se completar o volume com substrato para evitar-se a
vedação da boca, prejudicando a semeadura e germinação das sementes.
Os canteiros deverão abrigar, fisicamente agrupadas, as espécies de mudas pertencentes aos três estágios
sucessionais a serem produzidos (pioneiras, secundárias e climáxicas). De acordo com distribuição adotada entre os
estágios sucessionais no projeto de reflorestamento ciliar, a área deverá ser distribuída conforme os seguintes
percentuais dos diferentes grupos sucessionais: 70% de espécies pioneiras; 15% de espécies secundárias e 15% de
espécies clímax.

9.2.4.5 Semeio
Normalmente utiliza-se de 3 a 5 sementes por recipiente. As sementes devem ser colocadas nos recipientes e cobertas
com substrato ou material inerte. A espessura desta cobertura não deve ser superior a 1,5 vezes o diâmetro da
semente.

9.2.4.6 Raleio
No terceiro mês do ciclo de produção das mudas, quando já deverão apresentar 2 a 3 pares de folhas definitivas,
deverá ser deixada somente uma muda por sacola, erradicando-se as demais. Deverão ser descartadas as plântulas
mudas menores e com defeitos (tortuosidade, desfolhamento, morte, etc.).
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9.2.4.7 Irrigação
A irrigação do viveiro merece uma atenção especial, devido ao alto consumo de água, que deve ser de boa qualidade.
A irrigação pode ser executada manualmente, com regadores ou mangueiras, por aspersão e por micro-aspersão. O
regador, quando utilizado, deve ter crivo fino para evitar erosão dos canteiros. O sistema por micro-aspersão em geral
é o mais indicado, em função da economia da mão-de-obra e do maior controle sobre a distribuição da água.
Na irrigação dos canteiros de semeadura e das mudas em estágio inicial de desenvolvimento, as regas devem ser mais
freqüentes do que para as mudas já desenvolvidas. Em geral, a irrigação deve ser executada no início da manhã e ou
no fim da tarde.
O substrato deve ser mantido úmido, mas não encharcado. O excesso de rega costuma ser mais prejudicial do que a
falta. O excesso de rega dificulta a circulação de ar no solo, impedindo o crescimento das raízes, lixívia os nutrientes e
propicia o aparecimento de doenças. É interessante ressaltar que a rega eficiente é obtida quando o terreno fica
suficientemente umidificado, sem apresentar sinais de encharcamento (poças ou água escorrendo).
Para o caso em questão, possivelmente será feita uma derivação do reservatório de água, destinada ao canteiro, para
suprimento da demanda do viveiro de mudas, ou até mesmo um reservatório exclusivo para o viveiro.

9.2.4.8 Adubação
A adubação em viveiro é indispensável, em função do substrato (subsolo) ser geralmente pobre em nutrientes.
A adubação deve ser recomendada com base na análise química do substrato. Porém, na ausência da referida análise,
sugere-se a aplicação de 2,0 kg de calcário, 1,0 kg de superfosfato simples e 0,5 kg de cloreto de potássio por m³ de
substrato. Com base na análise do solo, durante o período de crescimento, acrescentar 100,0 g destes elementos na
fórmula 4-14-8, misturado em 10 litros de água, para cada 2,0 m² de canteiro. Em seguida, regar com água limpa para
lavar as folhas e evitar fitotoxidez (que se revela pela queima das folhas).
Deve-se repetir a adubação a cada 15 dias, se a análise do solo recomendar. Recomenda-se, ainda, a aplicação de
micronutrientes no solo, ou como adubo foliar. No substrato utilizado em tubetes, sugere-se uma solução com 4 kg de
sulfato de amônia, 1 kg de cloreto de potássio e micronutrientes quelatizados em 100 litros de água. São utilizados 8
litros de solução para rega de uma bandeja com 1.000 tubetes.

9.2.4.9 Mondas
Quinzenalmente, deverá ser realizada uma campanha de retirada manual do mato que incidam sobre o substrato dos
saquinhos.

9.2.4.10 Dança
A partir do quinto mês do ciclo de produção, a muda cujo raizame estiver extravasando e penetrando no solo, deverá
ser movida para outro local, dentro do próprio canteiro ou entre canteiros. Este procedimento tem como objetivo
agrupar mudas de mesmo tamanho, evitando desequilíbrios na competição Esta operação, promove, também, a
rustificação das mudas, resultando na redução da mortalidade por ocasião do plantio.
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9.2.4.11 Poda da copa
Para algumas espécies utiliza-se a poda com o objetivo de corrigir diferenças na copa, reduzir o tamanho da muda, ou
eliminar brotos laterais que se formam eventualmente junto ao colo da muda. A redução do tamanho das mudas pode
ser necessária quando há atraso na operação de plantio, ou quando há desequilíbrio entre a copa e as raízes (excesso
de nitrogênio, por exemplo).

9.2.4.12 Rustificação
Quinze dias antes da expedição das mudas para o campo, deve-se promover o corte gradual da irrigação, chegando ao
corte radical 2 dias antes da data marcada para o plantio, no entanto as mudas devem ser pulverizadas com água para
manter a turgescência, durante a expedição. Esta operação objetiva diminuir a suculência e conseqüentemente,
aumentar a resistência da muda às condições adversas no campo.

9.2.4.13 Seleção de Mudas para Expedição
A seleção das mudas antes da expedição é uma operação indispensável. Devem ser descartadas aquelas que
apresentarem quaisquer danos, sintomas de deficiências ou incidência de pragas e doenças, além das plantas
raquíticas.

9.2.4.14 O tamanho adequado
Para expedição ao campo, as mudas devem ter em média de 30,0 a 40,0 cm de altura, podendo variar quando se
tratar de espécies não arbóreas que irão ser produzidos e ou multiplicadas no mesmo viveiro.

9.2.4.15 Controle de doenças, pragas e Plantas daninhas
A utilização de produtos químicos de combate a pragas e doenças deve ser feita com acompanhamento técnico. A
principal doença em viveiros florestais é o "dumping-off" ou tombamento, que é causado por uma série de fungos do
solo. Pode ocorrer na fase de pré-emergência das sementes, quando os fungos atacam a radícula destruindo as
sementes ou depois da emergência das sementes, atacando as raízes e o colo. As medidas para prevenção e controle
são as seguintes:


usar terra de subsolo ou outro substrato livre de patógenos;



desinfectar o substrato, se necessário: usar brometo de metila, na quantidade de 20,0 a 30,0 ml por m² de
canteiro, sempre com orientação de profissional habilitado;



tratar as sementes com fungicidas;



reduzir o sombreamento e a irrigação ao mínimo;



pulverizar com fungicidas;

Podem ocorrer também doenças nas folhas. Nesse caso, recomenda-se a redução de sombreamento e da irrigação e,
se necessário, a pulverização de fungicidas, mediante orientação profissional. O controle químico de pragas só pode
ser feito após o início do ataque e sob orientação profissional. Não existe controle de caráter preventivo.
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As pragas mais comuns em viveiros são formigas, cupins, grilos, paquinhas, lagartas, pulgões, besouros etc. Com
relação às ervas daninhas, o controle deve ser executado em todo o viveiro e não somente nos canteiros. O controle
pode ser feito por arranquio, corte mecânico ou por meio do uso de herbicidas, com orientação profissional.
Cuidados devem ser tomados para evitar a entrada de ervas daninhas por meio do substrato, das caixas de
embalagem e do vento. Os cuidados anteriormente recomendados para a prevenção de doenças costumam ser
suficiente para o controle das ervas daninhas.

9.2.4.16 Combate a Formigas
O combate a formigas deverá ser sistemático, envolvendo a área interna do viveiro acrescida de uma faixa de
bordadura de 50,0 a 200,0 m de raio ao redor da estrutura, conforme o índice de infestação e as espécies de formigas
existentes.
O controle de formigas deverá ser feito por meio de termonebulizador, durante todo o ano e aplicação de isca
formicida, de forma simultânea.
As dosagens a serem aplicadas deverão respeitar a recomendação do fabricante.

9.2.5 DIMENSIONAMENTO DO VIVEIRO
O viveiro foi dimensionado para atender a uma demanda anual de aproximadamente 2812,50 mudas. Esta quantidade
corresponde a demanda para plantio em um universo de tempo de 4 anos, para aproximadamente 15 ha de
revegetação correspondendo a soma da Área de Preservação Permanente dos futuros reservatórios, que necessitam
de revegetação, além de subsidiar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.

9.2.5.1 Memória de cálculo
A memória de cálculo referente ao dimensionamento encontra-se disponível no Quadro 9.3.
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QUADRO 9.3:
DIMENSIONAMENTO DO VIVEIRO DE MUDAS - MEMÓRIA DE CÁLCULO (SACO PLÁSTICO)
Calculo da Casa de Vegetação e Sementeiras
Unidade

Valor

mudas

2812,50

Eficiência

%

98

Nº de mudas produzidas

mudas

2869,90

Eficiência

%

90

Nº de mudas produzidas

mudas

3188,78

Nº de mudas por ano

Referência

Rustificação
R1

Crescimento
R1

Germinação
Eficiência

%

75

Nº de mudas

mudas

4251,70

Área ocupada pelas mudas

m²

24,66

fator de área total

%

1,44

Área total calculada

m²

35,51

Área total adotada

m²

70

R1

R2

Calculo da área com Canteiros a Pleno Sol
Unidade

Valor

mudas

2812,50

Eficiência

%

98

Nº de mudas produzidas

mudas

2869,90

Área ocupada pelas mudas

m²

16,31

fator de área total

%

1,44

Nº de mudas

Referência

Rustificação

Área total calculada

m²

23,49

Área total adotada

m²

40

R1

Observação: R1 = Apostila “Fundamentos para Estruturação de um viveiro florestal - José Zani Filho – Agriflora; Apostila” “Conceitos
gerais sobre viveiro e produção de mudas florestais - José Zani Filho - Agriflora - Julho/99; R2 = Viveiros Florestais - Boletim Técnico
320 - Haroldo Nogueira de Paiva e José Mauro Gomes - UFV-1993”.

A área total a ser ocupada pelo viveiro e demais estruturas para o seu funcionamento totaliza 520 m² demonstradas
no croqui a seguir.
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Figura 9.5 Croqui exemplificando o viveiro florestal projetado

26,00 m

4,00

Decliv

3,00

1,00 m

Escritóri
Fluxo
De

5,00

CANTEIROS A PLENO SOL

Veículos

20,00
10,00 m
1,00 m
1,00
5,00

CASA DE VEGETAÇÃO SOMBREADA

Canteiro de Sementeira

1,00 m

Canteiro para recipientes
Cerca de Arame
Cerca viva
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9.2.6 OBTENÇÃO DE SEMENTES
9.2.6.1 Informações gerais
As sementes para atendimento da demanda serão provenientes das coletas e ou obtidas junto a fornecedores,
de preferência, sob encomenda prévia.


Deverá priorizar-se a formação de mudas da maior quantidade de espécies possível, dentro de cada
grupo sucessional e ou grupo ecológico.

Depois de definidas as espécies cujo fornecimento de sementes estará garantido no período do semeio,
inicialmente define-se a quantidade de mudas a serem produzidas para cada espécie, por meio da seguinte
fórmula: Quantidade de mudas da espécie = Quantidade de mudas prevista para o grupo sucessional / número
de espécies do grupo.
A capacidade do viveiro está projetado para ser ocupado por 70% com espécies pioneiras, 15% com espécies
secundárias e os 15% restantes com espécies climáxicas. Então, considerando uma capacidade nominal
aproximada de 4.250 muda/ano, serão produzidas 2.975 mudas de espécies pioneiras, 637 mudas de espécies
secundárias e 638 mudas de espécies climáxicas.
Não obstante a reprodução de exemplares representantes de outros grupos ecológicos com epífitas,
pteridófitas, cactáceas, herbáreas entre outras, poderão ter sua multiplicação, reprodução, recuperação ou
simples manutenção pré-reintrodução no campo.
Para definir-se a quantidade de sementes demandadas para cada espécie utiliza-se a seguinte fórmula:
Quantidade de sementes demandadas por espécie (kg) = (Quantidade de mudas da espécie/1000) X Quantidade
de sementes para l.000 mudas por espécie.
As espécies que não tiverem disponibilidade de sementes durante o período do semeio, seja pela
impossibilidade de coleta local ou atendimento pelos fornecedores, serão desconsideradas como opção de
semeio naquele ano.

9.2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O viveiro será preferencialmente localizado em uma área próxima à infraestrutura viária que será instalada
para a implantação dos empreendimentos, além de disponibilidade de energia elétrica e água para irrigação
Prevê-se a necessidade da realização das seguintes intervenções:


A demarcação dos canteiros poderá ser feita por meio de piquetes de madeira ligados por fio de arame;



Revestimento com brita ou seixo rolado dos corredores e caminhos. Esta intervenção é considerada
fundamental nos caminhos com grande declividade;



Revestimento com grama nos taludes, para sua proteção contra erosão. Esta intervenção é considerada
fundamental nos caminhos com grande declividade;



Construção de cerca perimetral de arame farpado, para evitar entrada de animais;



Necessidade de câmara fria (ou “freezer”) para armazenamento das sementes;
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Caso houver interesse ou necessidade, o empreendedor poderá adquirir mudas e sementes de terceiros.

As sementes poderão ser obtidas junto aos seguintes fornecedores, dentre outros:


Instituto Estadual de Florestas, MG (IEF/MG)

Praticamente todas as unidades têm viveiro ou mesmo concentrados nas Regionais


FAEPE - UFLA - Centro de sementes - Índex Seminum

Campus da UFLA - Cx. Postal: 142 Lavras, MG


Universidade Federal de Viçosa (UFV)



Departamento de Engenharia Florestal - Setor de Silvicultura.



CEP36.570-000- Viçosa - MG


Sociedade de Investigações Florestais – SIF



UFV - Departamento de Engenharia Florestal.



Universidade Federal de Viçosa - Sociedade de Investigações Florestais



CEP: 36570-000- Viçosa - M.G

O pedido para encomenda de sementes demandadas deverá ser realizado com antecedência aos fornecedores.

9.2.8 EQUIPE TÉCNICA
A equipe técnica responsável pela execução do projeto será composta por um supervisor com formação em
ciências agrárias (Engenheiro Florestal ou Agrônomo), um viveirista permanente e mão de obra eventual para
suprir a necessidade de tarefas especificas ao longo do ciclo.

9.2.9 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A responsabilidade pela implantação é do empreendedor.

9.2.10 PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Poderá ser realizada parceria institucional, a critério do empreendedor, com o Instituto Estadual de Florestas –
IEF/MG, respeitando a minuta contratual estabelecida pelo órgão.

9.2.11 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
O viveiro de mudas deverá ser implantado no 1º semestre inicial de implantação do Complexo Quartel e deverá
ser mantido ao longo de pelo menos 3 anos após o enchimento do reservatório. O período de funcionamento
pós enchimento do reservatório poderá ser reavaliado em função da produtividade de mudas na fase anterior e
atendimento das demandas do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Projeto de Revegetação do
Entorno do Reservatório.

9.3

PROJETO DE LIMPEZA DAS ÁREAS AFETADAS PELA OBRA

9.3.1 INTRODUÇÃO
A operação de remoção da cobertura vegetal atingida pelo empreendimento em questão, tais como as áreas
destinadas à implantação do reservatório, barramento, estruturas de geração, canteiro de obras e
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administrativos, áreas de empréstimo, bota-fora, dentre outras, é de fundamental importância para que
diversos aspectos ambientais correlacionados possam ser preservados.
Cabe lembrar que o aspecto referente à perda de áreas consideradas de Preservação Permanente, quando do
enchimento do lago, é inerente à tipologia do empreendimento.

9.3.2 JUSTIFICATIVAS
A retirada da cobertura florestal da bacia de acumulação, em período prévio ao enchimento do reservatório,
bem como das demais áreas necessárias à implantação do empreendimento, visa atender:


à obrigatoriedade legal;



ao aproveitamento socioeconômico da madeira;



à necessidade de forçar o deslocamento de fauna em busca de novos abrigos e fontes de alimentação;



à necessidade de manutenção da qualidade da água do reservatório;



à segurança em relação aos usos múltiplos futuros do reservatório;



à necessidade de se manter padrões esteticamente aceitáveis.

9.3.3 OBJETO DE DESMATE, SEGUNDO A TIPOLOGIA VEGETAL
O desmatamento abrangerá a área a ser alagada, através do corte raso da vegetação e as áreas necessárias à
execução da obra. O material será removido da área e aproveitado para diversos fins, podendo, parte dele, ser
utilizado na própria obra para a construção civil, construção de cercas, tapumes, escoras, posteamento, etc.
Caso existente, o material de uso nobre será remetido para serrarias. Os troncos mais finos e os galhos serão
cortados e comercializados como lenha, para outros consumidores da região.
A partir da análise dos valores referenciados ao projeto básico com o NA máximo normal na cota 915 conclui-se
que a área a ser objeto de desmatamento e limpeza, é de aproximadamente 40 ha (0,40 Km2) somatória das
áreas necessárias as estruturas provisórias (canteiros, acessos e etc...) e definitivas (Barramento, casa de força
e etc...) do presente empreendimento bem como área a ser ocupada pelo reservatório.

9.3.4 AÇÕES PREVISTAS
9.3.4.1 Ações de Campo
A ação de exploração florestal consiste, entre outras atividades, na derrubada e retirada da vegetação. Estas
atividades podem ser divididas em etapas distintas a serem executadas em diferentes momentos ou de forma
concomitante após abertura de frente de supressão.
A vegetação presente nas áreas do canteiro e da infraestrutura de apoio necessária (acessos e etc...) à
implantação do empreendimento será suprimida no início das obras e/ou quando se fizer necessário, como é o
caso da abertura de bota foras e áreas de empréstimos.
A área relativa à bacia de acumulação do futuro reservatório será suprimida durante a construção do
empreendimento, devendo ser realizado o mais próximo possível da época de enchimento.
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9.3.4.2 Procedimentos Preliminares
9.3.4.2.1

DEMARCAÇÃO DA COTA DE INUNDAÇÃO:

Para permitir a identificação em campo da área a ser afetada pelo reservatório, será demarcada a cota do NA
máximo normal em campo, por meio de estaqueamento e por meio de abertura de picadas e marcação dos
indivíduos localizados nos limites da área (NA máximo Normal).
Para o estaqueamento, deverão ser utilizadas estacas de bambu, com aproximadamente 1,50 m de
comprimento, colocadas distanciadas entre si de tal forma a serem facilmente observadas a média distância
(aproximadamente 30,0m).
A abertura de picada na vegetação, quando necessária, consistirá somente no corte de vegetação de pequeno
porte. Será realizada utilizando-se foices e terá, no máximo, 1,00 m de largura. A picada será feita seguindo a
linha de inundação, totalmente dentro da área a ser inundada. A marcação dos indivíduos, na linha de
inundação, será feita com o propósito de balizar a supressão. Para tanto, será feita uma faixa branca de
demarcação, à aproximadamente 0,50m do solo, na parte voltada para a linha de inundação.

9.3.4.2.2 UTILIZAÇÃO DOS ACESSOS
A existência e condição dos acessos até as áreas a serem exploradas são fundamentais para o sucesso das
atividades de exploração.
A abertura de acessos para a retirada do material vegetal suprimido será realizada sempre na área em
processo de desmate, seguindo a frente de trabalho, de forma a manter os acessos em área a ser submersa
após o enchimento do reservatório no intuito de se evitar, ao máximo, a abertura de acessos permanentes.
Para o estaqueamento, deverão ser utilizadas estacas de bambu, com aproximadamente 1,50 m de
comprimento, colocadas distanciadas entre si de tal forma a serem facilmente observadas a média distância
(aproximadamente 30,0m).

9.3.4.2.3 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. 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 da área de
exploração por meio de trator agrícola acoplado com carreta, sendo embandeirada em faixas de 1,00m de
altura, na lateral dos acessos ou mesmo em áreas previamente definidas como pátios de armazenamento, fora
da área de inundação (por exemplo: bota fora finalizado). Após o embandeiramento, proceder-se-á à medição
do material embandeirado.
Caso sejam identificados indivíduos arbóreos que se prestarem a outros usos, estacas para cerca, moirões,
esteios e para serrarias, serão marcados antes da exploração propriamente dita e retirados por tratores
agrícolas/florestais. Após o desgalhamento, serão estocadas em locais próprios, próximos aos acessos ou
pátios (por exemplo: bota fora finalizado), para secagem e posterior transporte.
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9.3.4.2.4 EQUIPAMENTOS E ETAPAS DA 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 a frente das demais;



Derrubada: equipe de motosserristas responsáveis pela derrubada da vegetação;



Desdobro: equipe de motosserristas responsáveis pelo seccionamento (toretes de um metro) do
material proveniente da derrubada;



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 ou queima controlada (caso obtenha licença junto ao órgão ambiental competente)

Devido à tipologia da vegetação nativa existente na área todas as etapas poderão ser executadas de forma
conjunta e ou simultâneas.

9.3.4.2.5 RESUMO DA SEQÜÊNCIA OPERACIONAL:


Demarcação/identificação em campo do fragmento a ser explorado,



Marcação/abertura de picadas na linha de inundação,



Limpeza prévia do sub bosque com foices,



Derrubada dos indivíduos arbóreos,



Desdobramento da madeira (lenha) ou separação de fuste (outros usos),



Empilhamento ou embandeiramento da lenha, fora da área de inundação, e secagem,



Enleiramento ou encoivaramento dos resíduos e secagem,



Retirada da lenha e madeira para secagem;



Medição do material explorado;



Queima dos resíduos com autorização do órgão competente;



Transporte do material para o consumidor final.

9.3.4.3 Recomendações Básicas
A supressão será executada de forma seqüencial pelas margens do rio, ou seja, a supressão seguirá o sentido
de jusante para montante em ambas as margens podendo ser subdividida, desde que garanta uma dispersão
passiva da fauna. Por motivo de segurança operacional, as equipes trabalharão distantes umas das outras.


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;



Se necessário a realização de queima, devido ao volume dos resíduos, serão observadas as disposições
legais que tangem esse procedimento;
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O cronograma das atividades levará em conta o período chuvoso e a data para início do enchimento do
reservatório;



O transporte será executado atendendo ao disposto legal com relação à autorização específica, para tal,
pelo órgão ambiental competente.

A ficha 01 é um exemplo de mecanismo de controle do volume de exploração para lenha:
QUADRO 9.4: FICHA 01 - CONTROLE DE EXPLORAÇÃO
Propriedade:
Data da medição:
Equipe nº
Pilha n º

Comprimento (m linear)

A retirada do material estocado será feita por meio de caminhão e encaminhada diretamente para o destino
final ou local previamente escolhido para uma estocagem em função da logística da construção do
empreendimento. Segue exemplo de ficha de controle (02) para o transporte da madeira.
QUADRO 9.5: FICHA 02 - CONTROLE DE TRANSPORTE
Propriedade:
Data de retirada:
Caminhão/Placa nº
Nome do Motorista
N º da nota fiscal:
Pilha Nº transportada

N º Selo Florestal IEF:
Comprimento (m/Lin.) da pilha

Total Transportado (m/Lin.)
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9.3.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Etapas
Atividades

1

2

3

4

5

6

Demarcação/ identificação
Marcação
Limpeza
Derrubada
Desdobramento
Empilhamento
Encoivaramento
Retirada
Queima
Transporte final

A etapa 1, possui 03 dias; a etapa 2, 05 dias e a etapa 3 será realizada concomitante com a exploração
propriamente dita, possuindo uma frente de 02 dias. A etapa 4 contém várias atividades desenvolvidas
concomitantemente e terá duração aproximada de 30 dias. A atividade de queima, quando necessária, terá
duração total de 05 dias. O transporte final será realizado durante a exploração ou após. 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. Diante disto, e respeitando-se uma
margem de segurança, o processo de desmate da bacia de acumulação deverá iniciar-se com até dois meses de
antecedência ao enchimento do reservatório.
No entanto, como colocado anteriormente, as áreas destinadas às infraestruturas da obra serão desmatadas
em primeiro lugar, tão logo se obtenha licença para tal. A área do reservatório será desmatada após aquisição
pelo empreendedor e durante a construção da obra, de tal forma que, o desmate tenha terminado por completo
antes do enchimento do reservatório.
A atividade de queima somente será realizada com licenciamento do órgão competente e será realizada
pontualmente, após o encoivaramento do material. Deverá ser comunicada previamente ao órgão competente,
e estar sob as ações de segurança preconizadas pelo órgão.

9.3.5.1 Descrição sucinta das atividades
Demarcação/identificação: é a identificação e demarcação da(s) área(s) a ser (em) explorada(s), em campo.
Marcação: consiste na definição, por meio de estaqueamento, da linha de inundação do futuro reservatório.
Além da abertura de picada, indicativa da área de inundação, realizada com a utilização de foices e machados
se necessário.
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Limpeza: é a limpeza do sub-bosque para facilitar e tornar mais seguro a operação de derrubada dos indivíduos
arbóreos. Além disto, esta medida afugenta os exemplares da fauna.
Derrubada: é o corte dos indivíduos arbóreos 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.
Desdobramento: consiste na separação das partes da árvore (fuste e galhos), bem como a padronização, em
comprimento, do produto final da exploração. Neste sentido, a lenha deverá ter o comprimento de 1,00 m.
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.
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.
Queima: é a combustão do material residual da exploração. Como dito anteriormente, esta operação deverá ser
autorizada pelo órgão ambiental competente e acompanhada por pessoal qualificado e treinado em técnicas de
prevenção de incêndios.
Transporte final: é a retirada definitiva do material explorado da área. Poderá ser executada paralelamente
com as atividades anteriores ou após o enchimento dos reservatórios. No entanto, 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.

9.3.6 EQUIPE TÉCNICA
Todos os trabalhos deverão ter a supervisão de um profissional formado em Engenharia Florestal. A execução
será realizada por empresa e pessoal licenciado para tal função.

9.3.7 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A execução deste projeto será de responsabilidade do empreendedor.
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9.4

PROJETO DE REVEGETAÇÃO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO

9.4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O objetivo deste trabalho é impulsionar a regeneração natural da vegetação ciliar na Área de Preservação
Permanente (APP) do futuro lago formado pela instalação do empreendimento hidrelétrico da PCH Quartel III,
bem como padronizar os procedimentos necessários para se alcançar o objetivo proposto em outras áreas que
não somente do entorno do reservatório, por exemplo, áreas degradadas pela obra que necessitam de plantios
de espécies arbóreas. Constitui como Área de Preservação Permanente do entorno do reservatório a ser
considerada para este projeto a faixa de 30,0 m em projeção horizontal, medida a partir do NA máximo normal,
considerando o estabelecido na Resolução do CONAMA n.º 302 e 303 ambas de 20 de março de 2002.
A definição está baseada nos estudos ambientais apresentados levando-se em consideração o grau de
vulnerabilidade erosiva do entorno do reservatório e a manutenção do possível corredor de interligação para
fauna e flora entre o futuro reservatório e os fragmentos florestais adjacentes.
A revegetação será prioritária em áreas como: formação de corredores ecológicos, contenção de processos
erosivos e manutenção e preservação de nascentes e cursos d'água. Até porque haverá locais onde não será
possível se proceder às operações de plantio e condução de regeneração natural.
Este projeto estima que a faixa de 30,00 m de preservação permanente, acima citada, será integralmente
adquirida pelo empreendedor, fator este, considerado facilitador para as ações aqui previstas. No entanto, caso
existam estradas de acesso dentro das áreas previstas, medidas de segurança para a passagem de animais
silvestres serão tomadas no sentido de prevenir acidentes e possibilitar o fluxo normal dos animais. Caso
existam residências ou outras benfeitorias quaisquer, estas deverão ser tratadas segundo o Programa de

Negociação de Terras e Benfeitorias componente deste PCA.
As áreas, objeto das intervenções para plantio, deverão ser cercadas com fios de arame lisos ou farpados para
se evitar a entrada de gado. No entanto, a passagem de animais silvestres deverá ser resguardada com a
construção de cercas nas quais o primeiro fio de arame, considerado a partir do nível do solo, esteja a uma
altura mínima de 0,60 m.

9.4.2 JUSTIFICATIVA
A formação do reservatório da PCH Quartel III será responsável pela eliminação de vegetação ciliar, existente
às margens do rio Paraúna. Tendo em vista a fragilidade na vegetação nativa da região, o futuro lago
apresentará poucas áreas com vegetação, adaptada as características a serem criadas, em suas margens,
associada à elevada susceptibilidade do solo à erosão e as grandes declividades existentes na AE e AI, poderão
provocar, durante a operação da usina, problemas relativos à desestabilidade de encostas e erosões na faixa de
solo em contato com o nível d’água do reservatório.

9.4.3 OBJETIVOS
Objetivos gerais:


Promover o controle de processos erosivos nas margens e estabilização das encostas;
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Aumentar a diversidade biológica e melhorar a estrutura de hábitat de tais áreas de interesse,
respeitando-se a composição das espécies nativas locais;



Promover o posterior monitoramento da regeneração da vegetação ciliar implantada e remanescente;



Restaurar e manter a cobertura vegetal e regenerar estruturas de hábitat típicos de vegetação
ciliares, ao longo das margens do futuro reservatório;

9.4.4 DEFINIÇÃO DOS LOCAIS OBJETOS DE INTERVENÇÃO
Esta intervenção na área de preservação permanente tem como objetivo auxiliar o processo de regeneração
natural e auto-estabilidade propiciando, após o estabelecimento de ilhas de vegetação, a disseminação de
material reprodutivo para as áreas adjacentes, bem como conduzir a regeneração natural existente.
A condição de aeração provável do solo do entorno do futuro lago, em conseqüência das características do
reservatório, da operação da usina e da topografia local, deverá ser ótima dispensando, desta forma, a escolha
de espécies arbóreas que possuam adaptações a locais sujeitos a deficiência de oxigênio.

9.4.5 QUANTIFICAÇÃO EM HECTARES DAS ÁREAS ALVO DE REVEGETAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO
A quantificação segue o preceito que estas áreas foram computadas em faixa ciliar de 30,00 metros no
entorno do futuro reservatório ou são adjacentes degradadas. O resultado da planimetria da APP do
reservatório apresenta uma área total de aproximadamente 21,5 hectares onde poderão ser dispostas as ilhas
de vegetação.
As áreas degradadas pela obra, tão logo estabilizadas pelo programa de recuperação de áreas degradadas,
serão submetidas aos procedimentos descritos no presente projeto.

9.4.6 ESCOLHA DAS ESPÉCIES PARA FORMAÇÃO DOS TALHÕES FLORESTAIS
A escolha ou a seleção das espécies para formação dos fragmentos ciliar em questão deve responder
perguntas como: qual a melhor localização dos talhões; qual a melhor distribuição a ser implantada; quantas e
quais espécies a serem utilizadas e o número de indivíduos por cada espécie.
O critério preferencial que tem sido adotado para o reflorestamento ciliar, está embasado nos modelos de
sucessão secundária, utilizando-se dos mecanismos pelos quais ela se manifesta naturalmente.
As espécies são, de forma geral, divididas em três grupos principais de acordo com as estratégias de
desenvolvimento no processo de sucessão natural, em: Pioneiras (P), Secundárias (S) e Clímax (C).
Como a fitofisonomia dominante da paisagem do empreendimento são os campos rupestres é praticamente
impossível determinar a estratégia de sucessão natural das espécies. Porem essa subdivisão será mantida
seguindo o critério de desenvolvimento. Pioneiras (P) com desenvolvimento e crescimento mais rápido,
Secundárias (S) com desenvolvimento e crescimento intermediário e Clímax (C) com desenvolvimento e
crescimento lento.
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Para melhor esquematização e controle dos dados, as espécies segundo o processo de sucessão, foram
classificadas da seguinte forma:


Pioneiras: 1



Secundárias: 2



Clímax: 3

As espécies nativas que poderão ser utilizadas foram definidas segundo listagem de espécies observadas nas
áreas diretamente afetadas e de influência do empreendimento hidrelétrico, como também de algumas
espécies de ocorrência regional utilizadas como referência para reflorestamento ciliar.
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Ressalta-se que as espécies ameaçadas de extinção (Lista Oficial da Flora Ameaçada de Extinção), presentes na
área do projeto, serão utilizadas nos plantios quando possível, na ordem de no máximo 20% do total a serem
plantadas, em função da dificuldade de obtenção de sementes, não levando em consideração as demais
espécies nobres ou protegidas por lei.

9.4.7 METODOLOGIA EMPREGADA PARA OS DIFERENTES CENÁRIOS – RECOMENDAÇÕES
TÉCNICAS
Para todos os cenários propostos, as recomendações técnicas segundo as diferentes fases de formação do
povoamento florestal são:

9.4.7.1 Implantação dos Talões Ciliares
Consiste no cumprimento das seguintes tarefas:


Definição da área;



Limpeza da área;



Determinação da posição das covas;



Coveamento;



Adubação e fechamento das covas;



Combate a formigas cortadeiras;



Distribuição das mudas e plantio.

9.4.7.1.1

MANUTENÇÃO

Envolve o cumprimento das seguintes tarefas:


Combate a formigas cortadeiras;



Tutoramento das mudas;



Irrigação;



Adubação de cobertura;



Coroamento;



Limpeza da área;



Eliminação de ramos doentes ou atacados por pragas.

9.4.7.1.2

MONITORAMENTO

Envolve o cumprimento das seguintes tarefas:


Vistoria da presença de formigas cortadeiras;



Vistoria da presença de outras pragas e doenças;



Vistoria do status de desenvolvimento das mudas;



Verificação de falhas no povoamento;



Replantio.

9.4.8 DESCRIÇÃO DAS TAREFAS PARA A FORMAÇÃO DO POVOAMENTO
Para um melhor entendimento, as tarefas para execução das fases de formação do povoamento, serão
expostas como se segue, independente dos cenários propostos:
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9.4.8.1 Implantação
Consiste nos cuidados a serem tomados durante a implantação do povoamento florestal. Envolve o
cumprimento das seguintes tarefas:

9.4.8.1.1

DEFINIÇÃO DAS ÁREAS

Envolve a definição e a delimitação das áreas objeto da reconstituição da vegetação.
Esta delimitação será feita por meio da limpeza ao longo de todo o perímetro da área, via roçada com foice, em
largura não inferior a 1,00 m. Quando não necessária esta limpeza para definição do perímetro das áreas, a
delimitação deverá ser feita pelo alinhamento de balizas tais como, estacas ou moirões de madeira, que
poderão ser utilizados posteriormente para o isolamento das áreas em questão.

9.4.8.1.2

LIMPEZA DA ÁREA

A limpeza das áreas deve-se restringir a roçadas que não revolvam o solo, mas eliminam parte da vegetação
competidora exótica. Esta operação, no entanto, só deve ser realizada se necessário, sendo que o corte da
vegetação herbácea/gramineóide deverá resultar em um manto (cobertura morta) de vegetação cortada e
espalhada a uma altura máxima de 0,20 m.
A operação deverá ser feita manualmente, com a utilização de foices, ou com roçadeira motorizada costal.

9.4.8.1.3

DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO DAS COVAS

Envolve a marcação da posição dos locais de plantio das mudas no campo.
Esta marcação deverá ser feita com o auxílio de estacas de bambu ou outro material qualquer disponível na
área. O estaqueamento no campo deverá se proceder de tal forma que as estacas sejam bem afixadas e que
permitam sua visualização imediata.
As estacas deverão ter comprimento mínimo de 0,40 metros e largura mínima de 2,50 centímetros. Elas
deverão ser diferenciadas entre si, por meio de diversas cores, correlacionadas com a estratégia de sucessão
ecológica das espécies indicadas para o plantio.
Para a diferenciação das estacas e sua correlação com as mudas em relação ao processo de sucessão
ecológica, sugere-se o seguinte, Quadro 9.6:
QUADRO 9.6:
RELAÇÃO ENTRE CORES DAS ESTACAS E CLASSIFICAÇÃO ECOLÓGICA
NO PROCESSO DE SUCESSÃO DAS ESPÉCIES

Cor da estaca
Azul
Amarela
Vermelha

Sucessão ecológica
Pioneira
Secundária
Clímax

O estaqueamento do terreno será feito de tal forma, que haverá a formação de uma malha de pontos cujo
espaçamento para plantio será de 4,00 x 4,00 m, totalizando pouco mais de 625 (Seiscentos e vinte e cinco)
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mudas por hectare. A posição das covas será sempre seguindo o nível do terreno e alternadamente, visando
formar o quincôncio e uma barreira ao escoamento superficial das águas, ou seja, transversalmente ao declive
do terreno (Figura 9.6).

4m

4m

FIGURA 9.6 ESPAÇAMENTO 4 M X 4 M, QUINCÔNCIO REALIZADO EM NÍVEL.

A distribuição das estacas será feita de forma a resultar em um plantio futuro em forma de quincôncio, onde
cada muda classificada de acordo com o processo de sucessão ecológica em secundária e climáxicas será
cercada por quatro mudas de espécies pioneiras, sendo que as mudas de espécies secundárias e climáxicas
serão alternadas entre si.
Com esta distribuição, a contabilidade final das mudas por classificação ecológica se resume aproximadamente
em: 70% de espécies pioneiras; 15% de espécies secundárias e 15% de espécies clímax, ilustrada na Figura 9.7.
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FIGURA 9.7 COMBINAÇÃO DE ESPÉCIES DE DIFERENTES GRUPOS ECOLÓGICOS. BLOCO MÍNIMO RESULTANDO EM
APROXIMADAMENTE 70% DE PIONEIRAS (P), 15% DE SECUNDÁRIAS (S) E 15% DE CLIMÁXICAS (C).

Como forma de garantir o sucesso da sucessão nos talhões implantados, que é a substituição ordenada das
espécies através do tempo, em local específico, resultando em uma comunidade de plantas geralmente estável,
será definido como módulo mínimo para implantação, em relação à condição de umidade do solo, o total de 5
(cinco) fileiras, como apresentado na Figura 9.7.
Cabe ressaltar que mesmo não sendo desejável a ocupação, quando existir, de faixas de terreno por diferentes
grupos de mudas, este fato está vinculado ao tamanho mínimo do módulo para implantação, que é fundamental
para o sucesso da dinâmica da sucessão secundária.

9.4.8.1.4 COVEAMENTO
As covas previamente marcadas pelo estaqueamento apresentarão as seguintes dimensões mínimas: 40 x 40 x
40 centímetros e serão abertas ao lado das estacas, no sentido das linhas de plantio, de tal forma que as
estacas sirvam como referência para a distribuição das mudas.
Após a abertura das covas, deve-se proceder ao coroamento, que consiste na limpeza ao redor das mesmas, em
um raio mínimo de 60 (sessenta) centímetros. O material resultante desta limpeza deverá ser espalhado na
área de maneira a formar uma camada de cobertura morta não superior a 20 (vinte) centímetros.
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As covas devem ser preparadas, no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias antes do plantio, cujo fechamento
deverá ocorrer logo após a adubação e calagem, recolocando a estaca de marcação no centro da cova.
O coveamento poderá ser executado de forma manual ou mecanizado.

9.4.8.1.5 COVEAMENTO MECANIZADO
Consiste na utilização de perfuratriz acoplada a tomada de força de trator agrícola de pneus.
Neste caso, as paredes internas das covas devem ser escarificadas com enxadão ou alavanca no intuito de
destruir a camada de espelhamento formada pelo atrito do implemento junto à superfície interna das covas.
Deve-se lembrar que para este tipo de coveamento, as estacas deverão ser retiradas no momento da
perfuração e recolocadas imediatamente após a saída do trator do local. Esta ação visa preservar a integridade
física das estacas para que não haja perda ou dano das mesmas, visto que elas serão definitivas para o sucesso
da etapa de distribuição das mudas.
Vale ressaltar que a utilização deste maquinário se restringe a condições de campo ideais. Locais com
declividade superior a 25% ou muito pedregosos apresentam limitações que resultam em redução na eficiência
dos equipamentos utilizados.

9.4.8.1.6 COVEAMENTO MANUAL
Consiste na abertura das covas utilizando-se para isto ferramentas operadas diretamente pelo homem.
Para a confecção das covas, poderão ser utilizadas ferramentas tais como: enxadão, boca de lobo, cavadeira,
ou alavanca.
Neste caso, não será necessária a retirada das estacas de marcação, uma vez que as covas deverão ser abertas
ao lado das estacas, no sentido do nível do terreno, sempre do mesmo lado (direito ou esquerdo), para que não
ocorra comprometimento do espaçamento entre as mudas.
Porém, cuidados quanto a não alteração de posição, tombamento e danos às estacas devem ser tomados para
que não aconteça qualquer tipo de interferência resultando em atrasos de execução para as etapas posteriores.
Quando executada, deve-se ter o cuidado de separar os primeiros 0,20 (vinte) centímetros de camada de terra
do restante, e ao fechá-la, inverter a ordem que foi retirada do solo.

9.4.8.1.7

ADUBAÇÃO E FECHAMENTO DAS COVAS

Consiste na mistura de fertilizantes e corretivos junto ao substrato resultante da escavação da cova.
A operação de calagem é indicada apenas para solos ácidos e sua aplicação deve ser efetuada, no mínimo, 45
(quarenta e cinco) dias antes do plantio, incorporando-se em todo o volume da terra retirada da cova o calcário,
seguindo as recomendações técnica para o solo do local.
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Devido ao fato de praticamente ainda não existir uma formulação específica para espécies florestais, a
recomendação da adubação com formulação de NPK deve seguir as já praticadas para culturas perenes, desde
que sejam seguidas as recomendações técnicas embasadas em análise se solo local.
No entanto, como indicação básica geral para espécies florestais, poderá se empregar a seguinte
recomendação especificada no Quadro 9.7 abaixo:
QUADRO 9.7: RECOMENDAÇÃO BÁSICA PARA ADUBAÇÃO E CALAGEM.
Insumo
Quantidade
Cálcareo
125,0 (g/cova)
Adubo NPK 4 –14 – 8
320,0 (g/cova)
Condicionador de solo
6,0 (l/cova)

Tem-se como condicionador de solo: esterco de bovino, compostagem ou outros encontrados no comércio. No
entanto sua utilização não é obrigatória ficando condicionada às características do solo local.
Como dito anteriormente, após a adubação e correção do solo, a terra será recolocada na cova para seu
fechamento e a estaca correspondente será recolocada em seu centro.
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9.4.8.1.8 COMBATE A FORMIGAS CORTADEIRAS
O controle programado e preventivo é praticado em determinadas etapas do reflorestamento. Os esquemas de
controle e combate têm sido estabelecidos de maneira padronizada, desconsiderando-se as particularidades de
cada espécie de formiga e das espécies vegetais que compõem a área.
De forma geral, o controle e combate devem ser iniciados nos momentos primordiais da implantação do
povoamento.
Os métodos que poderão ser utilizados para combate e controle nas áreas em questão são descritos a seguir:

TERMONEBULIZAÇÃO
O método implica a atomização, por intermédio do calor, de um formicida veiculado em óleo diesel ou mineral,
introduzido através dos olheiros, utilizando-se equipamentos denominados termonebulizadores. A aplicação é
feita diretamente nos orifícios sobre o monte de terra solta, colocando-se uma mangueira de escape e
aguardando-se o refluxo da fumaça produzida pela atomização. O método apresenta desvantagens operacional
e econômica, sendo a manutenção dos equipamentos um dos principais entraves à sua viabilidade.
Para tanto, o clorpirifos apresenta alta eficiência, com índices de controle de 100% em Atta sp. Este princípio
ativo, com o nome comercial de Lakree F, especificamente para uso em áreas de reflorestamento. Os
equipamentos disponíveis para tal sistema compreendem o Pulsfog e o Multifog, sendo o primeiro mais leve,
facilitando o manuseio no momento da aplicação.
A termonebulização destaca-se como um método eficiente para combate de grandes ninhos de formigas
cortadeiras e em grandes áreas de reflorestamento, onde o uso de iscas é economicamente inviável e pode ser
aplicado em qualquer época do ano independente do nível de precipitação.

ISCAS TÓXICAS
As iscas formicidas (Erro! Fonte de referência não encontrada. e Quadro 9.9) devem ser utilizadas
diretamente da embalagem, distribuindo os grânulos ao lado dos carreiros, próximo aos olheiros. As espécies
de quenquéns não conseguem carregar, satisfatoriamente, as iscas do tamanho que se utiliza para as saúvas. A
aplicação deve ser realizada com tempo seco para evitar que ocorra degradação dos grânulos devido à
umidade. As iscas não devem ser armazenadas com outros produtos químicos nem tocadas diretamente com as
mãos, sob o risco de perda de atratividade (formiga não carrega).
Existem no mercado iscas formicidas em embalagem de 10 gramas, onde a própria embalagem funciona com
porta isca, podendo ser encontradas em papel impermeável ou polietileno, possibilitando a distribuição na área
nas épocas chuvosas (MIPIS). Existem também iscas com camadas impermeáveis que podem ser aplicadas em
solo úmido (Landrim).
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PORTA-ISCAS
O desenvolvimento de porta-iscas surgiu, principalmente, da necessidade de evitar morte acidental de animais
silvestres importantes no controle biológico natural das formigas cortadeiras, aliando outras vantagens, como
redução de mão-de-obra para localização de formigueiros e de perdas de iscas pelas chuvas. Os porta-iscas
compreendem recipientes de polietileno com capacidade para acondicionar de 5 a 60 g de isca, sendo aqueles
com 5 ou 10 g, denominados microporta-iscas-MIPIs. Os porta-iscas podem ser aplicados de forma sistemática,
em função das características de infestação da área, variando entre 40 e 80 porta-iscas de 20 g por hectare; e
de forma localizada em formigueiros grandes.
A quantidade de iscas utilizadas em MIPIs é variável dentro da faixa de 1,6 a 3,0 Kg /ha, com MIPIs espaçados de
6 x 6 m ou 6 x 9 m, aplicadas cerca de 15 dias após a limpeza. Assim, são utilizados no controle preventivo e
para colônias novas de saúvas e colônias adultas de quenquéns.
Vale ressaltar que, apesar das vantagens da utilização de porta-iscas, estes aumentam o tempo de exposição
de um dado produto químico no campo, aumentando a possibilidade de organismos não-alvo serem atingidos, a
exemplo das formigas predadoras.

PÓS
Os inseticidas em pó (Erro! Fonte de referência não encontrada.) devem ser aplicados diretamente nos
ninhos, através de insufladores.
A aplicação dos produtos é feita através de polvilhadeiras, equipamentos manuais dotados de um recipiente
cônico para acondicionamento do produto.
O produto K-Othrine 2P, inseticida piretróide à base de deltametrina 0,2%, tem sido indicado para controle de
saúvas e quenquéns, na dosagem de 10 g do produto comercial por m2 de formigueiro.
Considera-se, praticamente impossível o produto atingir todas as câmaras de um ninho adulto, devido à sua
complexidade estrutural, o que seria necessário, uma vez que os produtos testados atuam por contato. Assim,
algum efeito pode ser obtido apenas em formigueiros iniciais.
Além dessa forte limitação (penetração do produto na colônia), a necessidade de remoção de terra solta 24-48
horas antes da aplicação, condição de solo seco, constituem-se em desvantagens desse tipo de formulação.
Porém, devido ao seu baixo custo e facilidade operacional, como também a possibilidade de seu uso durante
todo o ano, esta é uma boa opção para controle e combate das formigas cortadeiras.
O Quadro 9.9 fornece dados sobre as iscas tóxicas granuladas existentes no mercado nacional, grupo químico a
que pertencem e seus respectivos nomes químico e marca comercial.
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GEL REPELENTE
Em algumas situações, quando não é possível localizar os ninhos e o ataque está ocorrendo, pode ser utilizado
gel repelente (Eaton's) que deve ser aplicado ao redor do tronco, em faixas de 2 mm de largura visando impedir
que as formigas subam para cortar as folhas. Este método não controla a formiga, apenas evita o dano até que
o formigueiro seja localizado e controlado.

Ingrediente ativo

Sulfluramida

Fipronil
Clorpirifós
Deltametrina
Chlorpiritos

QUADRO 9.8: INSETICIDAS EMPREGADOS NO CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS
Nome Comercial
Dose
S=8-10g/m2 formigueiro
Mirex S
QQ=10-12g/formigueiro
S=6-10g/m2 formigueiro
Fluramim
QQ=10-30g/formigueiro
Formicida Gran.Dinagro-S
S=6-10g/m2 formigueiro
Formicida Gran.Pikapau-S
S=6-10g/m2 formigueiro
Isca Formicida Atta Mex-S
S=6-10g/m2 formigueiro
Isca Tamanduá Bandeira-S
S=6-10g/m2 formigueiro
Blitz
S=10g/m2; QQ=5g/form.
Isca Formicida Landrin
QQ=8-10g/formigueiro
Isca Formicida Pyrineus
S=5-10g/m2 formigueiro
Isca Formifos
S=10g/m2 formigueiro
K-Othrine 2 P
S e QQ=10g/m2 formigueiro
Lakree F
S eQQ =

Formulação
Isca
Isca
Isca
Isca
Isca
Isca
Isca
Isca
Isca
Isca
Pó
Termonebulização

Observações: S=Saúva; QQ=Quenquém.
QUADRO 9.9: PRODUTOS INDICADOS PARA COMBATE E CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRA POR MEIO DE ISCA FORMICIDA
Grupo químico
Nome químico
Marca Comercial
Fenil pyrasol
Fipronil
Blits
Benzoil-ureia
Diflubenzuron
Formilin 400
Pyrinex, Pik-isca, Picapau, Attafós, Ki- isca, Nitrosin,
Fosforado
Clorpirifós
Landrin, Urutu-Ag, Tatu, Formifós, Iskatoks.
Mirex-S, Attamex-S, Pikapau-S, Tamanduá bandeira-S,
Sulfonas fluoralifáticas
Sulfuramida
Dinagro-S, Agripec, Fluramin.

9.4.8.1.9 DISTRIBUIÇÃO DAS MUDAS E PLANTIO
As mudas serão distribuídas no campo conforme a definição proporcionada pelo estaqueamento prévio. As
mudas deverão ser colocadas ao lado das estacas e deverão ser distribuídas aleatoriamente considerando-se a
classificação sucessional, de tal forma a promover maior variabilidade de espécies dentro da população.
O plantio ocorrerá nos meses em que exista a expectativa de chuvas, caso a precipitação seja insuficiente neste
período, é o caso de períodos de veranico, deverá se proceder a irrigação, mantendo-se a umidade necessária
até o pronto estabelecimento das mudas.
Para se efetuar o plantio, será aberto um buraco, na cova, um pouco maior que a embalagem que contém a
muda.
Mantendo-se a muda próximo à cova, a embalagem, quando de saco plástico, será cortada inicialmente pela sua
base e posteriormente pelas laterais, sem contudo retirá-la. Após isto, a muda será colocada cuidadosamente
na cova, e com ligeiros movimentos verticais, será retirado o saco plástico e será efetuado o preenchimento
completo da cova com o substrato anteriormente retirado. Será realizada uma leve compactação ao redor da
muda recém plantada com as próprias mãos ou com os pés.
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Quando a embalagem for tubete, o desprendimento das mudas da embalagem em questão será feito por meio
de leves batidas laterais.
O colo da muda ficará no mesmo nível que o da superfície do terreno, recoberto por uma fina camada de
substrato.
Após o plantio propriamente dito, será executado o coroamento ao redor da muda plantada, também conhecido
como embaciamento quando possível, elevando-se o nível da terra em torno da muda, seguindo-se de irrigação
abundante, dependendo do grau de umidade do terreno.
Todo o material sem função após o plantio será recolhido e retirado da área para deposição final específica.
As estacas que não mais forem necessárias serão recolhidas para reutilização posterior em outras áreas. No
entanto, a cada 10 (dez) mudas de espécie secundária uma estaca de cor correspondente (estaca de cor
amarela) ficará no campo para auxiliar nas medidas futuras de monitoramento.

9.4.8.1.10 ISOLAMENTO DA ÁREA
Envolve a construção de cerca no perímetro do talhão plantado recentemente. O objetivo principal é impedir o
acesso de animais de grande porte ao local buscando-se com isto, evitar a morte de mudas por pisoteio e ou
pastoreio. No entanto, caso não seja observada a presença de animais de grande porte ou caprinos ou ovinos
nos locais recentemente plantados, esta etapa poderá ser dispensada.
A barreira formada pela cerca será mantida até que as mudas tenham atingido um tamanho tal que não mais
estejam à mercê dos danos provenientes dos animais. Como de uma forma geral as plantas apresentam
variações de comportamento segundo as características locais, a tomada de decisão quanto à retirada ou
manutenção do cercamento se dará em função das conclusões obtidas pelo monitoramento do plantio.

9.4.8.2 Manutenção
Consiste nos cuidados a serem tomados após o plantio e sempre que se fizerem necessários. Envolve o
cumprimento das seguintes tarefas:

9.4.8.2.1

COMBATE A FORMIGAS CORTADEIRAS

O controle programado e preventivo é praticado em determinadas etapas do reflorestamento. Os esquemas de
controle e combate têm sido estabelecidos de maneira padronizada, desconsiderando-se as particularidades de
cada espécie de formiga e das espécies vegetais que compõem a área.
Os métodos que serão utilizados para combate e controle nas áreas em questão são aqueles já descritos no
item anterior.

9.4.8.2.2 TUTORAMENTO DAS MUDAS
Consiste na colocação de um tutor junto ao fuste da muda para garantir um crescimento retilíneo e oferecer
proteção a muda contra ações que possam danificá-la.
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O tutor deve ser colocado bem firme na cova, junto ao fuste da muda, e possuir tamanho mínimo de 2,00 (dois)
metros de comprimento e 5,0 (cinco) centímetros de diâmetro. Seu amarrio será feito com material de
borracha, na forma de tiras de 2,50 (dois e meio) centímetros de largura por 20,0 (vinte) centímetros de
comprimento, aproximadamente. Este amarrio deverá ser feito em forma de um oito deitado.
Porém, somente as mudas que apresentarem crescimento muito rápido, podendo haver comprometimento de
sua forma florestal, na fase inicial do desenvolvimento do povoamento, bem como dificultar o crescimento e
desenvolvimento normal de outras mudas em função de uma restrição física, por exemplo, por meio de
estiolamento excessivo acarretando em tombamento da muda sobre outra, é que deverão receber este
tratamento, ou seja, a colocação de um tutor.
Esta verificação será realizada quando do monitoramento do plantio.

9.4.8.2.3 IRRIGAÇÃO
A irrigação deverá ser realizada quando as condições climáticas forem desfavoráveis ao pleno desenvolvimento
das mudas.
Ela poderá ocorrer durante todo o ano desde que as condições climáticas obriguem a isto. Deverá ser feita de
forma abundante, porém evitando-se o escoamento superficial, e diretamente sobre a muda.
Para sua execução poderá ser utilizado um tanque acoplado a tratores agrícolas de pneus, com mangueiras de
2,5 (dois e meio) centímetros de bitola e comprimento variável de acordo com a área a ser irrigada.

9.4.8.2.4 ADUBAÇÃO DE COBERTURA
A adubação de cobertura tem como função básica o fornecimento de nutrientes para as mudas em
determinados períodos de seu desenvolvimento.
Em geral as árvores são menos eficientes no uso de nitrogênio adicionado ao solo do que os demais
macronutrientes os quais permanecem na ciclagem do sistema por mais tempo. No entanto, a adubação
nitrogenada favorece uma maior produção de matéria seca e maior acúmulo de nitrogênio, resultando em
biomassa com maior teor de nutrientes e, conseqüentemente uma melhor reciclagem de nutrientes. Portanto,
deverá ser utilizada uma adubação mais rica em nitrogênio.
A adubação em cobertura será realizada com fertilizante químico NPK 20 - 5 - 20, e seguirá a seguinte
recomendação:
Quadro 07: Recomendação básica de adubação em cobertura, em relação ao ano pós-plantio
Ano pós plantio
1
2

Recomendação NPK 20 - 5 - 20 (g/muda)
150,0
100,0
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O adubo será incorporado ao redor da muda, na projeção de sua copa, em sulco pouco profundo, e sua
aplicação será dividida em duas vezes espaçadas por período de 2 a 3 meses. A aplicação acontecerá no
período das chuvas.

9.4.8.2.5 COROAMENTO
É a limpeza de um trecho compreendido ao redor da muda, em um raio de 60,0 (sessenta) centímetros, visando
à redução da competição entre as plantas da área. O material resultante desta limpeza deverá ser espalhado na
área de maneira a formar uma camada de cobertura morta não superior a 20 (vinte) centímetros.

9.4.8.2.6 LIMPEZA DA ÁREA
A limpeza das áreas deve-se restringir a roçadas que não revolvam o solo, mas eliminam parte da vegetação
competidora exótica. Esta operação, no entanto, só deve ser realizada se necessário, sendo que o corte da
vegetação herbácea/gramineóide deverá resultar em um manto (cobertura morta) de vegetação cortada e
espalhada a uma altura máxima de 0,20 m.
A operação poderá ser feita manualmente, com a utilização de foices, ou com roçadeira motorizada costal.

9.4.8.2.7 ELIMINAÇÃO DE RAMOS DOENTES OU ATACADOS POR PRAGAS
Consiste na retirada de ramos doentes ou atacados por pragas por meio de podas de limpeza.
O material contaminado será retirado da área como também será destruído por meio de sua queima ou seu
enterrio.
Esta operação será executada somente nos primeiros anos após o plantio e quando for verificada uma alta
intensidade de ataque nas plantas.

9.4.8.3 Monitoramento
Consiste em inspeções periódicas para controle preventivo e observações gerais do status da vegetação
implantada. Envolve o cumprimento das seguintes tarefas:

9.4.8.3.1

VISTORIA DA PRESENÇA DE FORMIGAS CORTADEIRAS

Consiste na averiguação da existência de núcleos de formigas cortadeiras em desenvolvimento.
Se notada a presença das formigas, será realizado um combate imediatamente conforme as técnicas
recomendadas para as fases de implantação e manutenção.

9.4.8.3.2 VISTORIA DA PRESENÇA DE OUTRAS PRAGAS E DOENÇAS
Consiste na averiguação da existência de núcleos de pragas distintas ou qualquer tipo de doença nas mudas em
desenvolvimento.
Se notada a presença, será realizado um combate imediatamente conforme as técnicas recomendadas para as
fases de manutenção do povoamento.
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9.4.8.3.3 VISTORIA DO STATUS DE DESENVOLVIMENTO DAS MUDAS
Envolve vistorias para conhecimento do desenvolvimento das diferentes espécies dentro do povoamento no
que diz respeito à adaptação das mudas aos sítios de plantio, aos hábitos de crescimento, às respostas das
mudas às adubações, a necessidade de irrigação e a resposta a ela quando realizada.

9.4.8.3.4 VERIFICAÇÃO DE FALHAS NO TALHÃO
Consiste na verificação, localização e determinação da quantidade de mudas falhas no povoamento florestal.
A determinação da quantidade de mudas falhas será obtida por meio da medição dos trechos falhados, no
sentido da linha, e a posterior divisão do comprimento resultante pelo espaçamento adotado, no caso de 4,00
(quatro) metros.
A classe de sucessão será obtida por meio de comparação das estacas deixadas no campo, as estacas amarelas
indicam a localização das espécies secundárias, e em função do tipo de distribuição das espécies sucessionais,
facilmente será determinado a qual grupo pertence às mudas que não sobreviveram.
Para uma melhor análise das falhas nos povoamentos florestais, serão definidos, em campo, os agentes causais
das perdas. Esta informação será devidamente processada de tal forma a subsidiar a tomada de decisão no que
se refere ao combate dos agentes buscando obter-se o máximo controle sobre os mesmos.
Dentre as possíveis causas de mortalidade estão:


o ataque de pragas e doenças;



surgimento de focos erosivos;



ausência ou excesso de umidade;



má adaptação;



pisoteio de gado;



depredação;



fogo;



eventos climáticos (granizo, por exemplo);



outros.

9.4.8.3.5 REPLANTIO
Consiste no replantio das mudas que por alguma razão não sobreviveram. Para fins de planejamento e
operacionalização, o replantio será executado somente quando a área apresentar uma taxa de falhamento
superior a 10%.
O replantio será executado até o segundo ano após o fim da implantação do povoamento florestal.
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9.4.9 CRONOGRAMA
Cabe ressaltar que o cronograma das atividades a serem desenvolvidas para a recomposição da vegetação
ciliar é dependente das demais atividades necessárias à implantação e operação da PCH, como também dos
prazos necessários para a execução destas atividades.
Deve-se lembrar ainda, que os trabalhos de implantação dos talhões florestais em áreas próximas às áreas que
serão desmatadas, devem se iniciar após este desmate de tal forma que as operações não se realizem
concomitantemente com prejuízo da eficiência e qualidade das distintas etapas. O horizonte de plantio é de 4
anos.

9.4.9.1 Implantação
N o.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tarefa
Definição das áreas
Limpeza da área
Determinação da
posição das covas
Coveamento
Adubação e
fechamento das
covas
Combate a formigas
cortadeiras
Distribuição das
mudas e plantio
Isolamento da área

Ano um (meses), após obtenção da LO e demais anos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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9.4.9.2 Manutenção
N o.
1
2
3
4
5
6
7

Tarefa
Combate a formigas
cortadeiras
Tutoramento das
mudas
Irrigação
Adubação de
cobertura
Coroamento
Limpeza da área
Eliminação de ramos
doentes ou atacados
por pragas

Ano dois (meses) após obtenção da LO e demais anos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
X

X

X

X

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

A manutenção será realizada enquanto forem realizadas as ações de plantio, sendo que serão consideradas
também as ações de replantio (até dois anos após o fim das ações de plantio por área).
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9.4.9.3 Monitoramento
N o.

Tarefa

5

Vistoria da presença
de formigas
cortadeiras
Vistoria da presença
de outras pragas e
doenças
Vistoria do "status"
de desenvolvimento
das mudas
Verificação de falhas
no povoamento
Replantio

N o.

Tarefa

1

2

3
4

1

2

3
4

N o.
1

2

3

Vistoria da presença
de formigas
cortadeiras
Vistoria da presença
de outras pragas e
doenças
Vistoria do "status"
de desenvolvimento
das mudas
Verificação de falhas
no povoamento

Tarefa
Vistoria da presença
de formigas
cortadeiras
Vistoria da presença
de outras pragas e
doenças
Vistoria do "status"
de desenvolvimento
das mudas

Ano dois (meses) após obtenção da LO e demais anos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Ano três (meses) após obtenção da LO)
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Demais anos (meses)
Jan
Fev
Mar
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O monitoramento será efetuado até dois anos após o fim das ações de plantio por talhão plantado.
Destaca-se que a técnica de reconstituição de flora, referida por este Projeto, ou seja, o reflorestamento com
espécies nativas, não exclui as demais técnicas para a promoção da reconstituição da flora ciliar, notadamente
o enriquecimento desta vegetação associado a um processo de regeneração natural.
Para o enriquecimento, as recomendações técnicas são as mesmas já definidas anteriormente, alterando-se
somente o número de mudas a serem plantadas por área dependendo da situação local e condição da
estratégia de desenvolvimento no processo de sucessão natural.
Porém, a determinação da quantidade de mudas a serem plantadas nas áreas objeto da reconstituição de flora
deverá sofrer mudanças em função do tamanho das áreas e da técnica a ser aplicada, isto porque durante a
construção, as áreas adjacentes ao empreendimento, dependendo da estrutura fundiária final após as
aquisições obrigatórias e necessárias das terras, ficam muitas vezes sem a exploração econômica histórica que
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vinham sofrendo, com isto geralmente ocorre o início de uma elevada brotação de sementes e propágulos os
mais variados (raízes e tocos) promovendo o início de um processo de regeneração natural.
Portanto, as áreas que sofrerão a intervenção e as técnicas a serem utilizadas serão melhor definidas quando
do início das atividades de operação do empreendimento.

9.4.10 EQUIPE TÉCNICA
O Projeto deverá ser executado sob a supervisão de um Engenheiro Florestal, um auxiliar técnico e mão-deobra não especializada.

9.4.11 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O Projeto será implantado pelo empreendedor.

9.5

PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS FLORESTAIS

9.5.1 INTRODUÇÃO
Os campos rupestres, um dos maiores centros de biodiversidade e endemismo do Brasil, são agrupamentos de
vegetação que refletem condições ecológicas diferentes das de vegetação regional, onde são encontrados
endemismos específicos, indicando um isolamento antigo. O fogo está ligado a esse ecossistema, podendo
ocorrer queimadas naturais de tempo em tempo, o que é importante para o ciclo de vida de muitos vegetais da
região. Embora o fogo natural ocorra, a grande maioria dos focos de incêndios são antropológicos e ocorrem
principalmente por práticas ilegais de limpeza, por queimada praticadas por agricultores que fogem do controle
e chegam até os campos rupestres
O presente projeto tem como escopo principal o estabelecimento de uma estratégia para prevenção de destes
tipos de incêndios florestais durante e após o período de construção da PCH Quartel III.
Será apresentada uma abordagem para ações de prevenção aos incêndios florestais, uma vez que, ao se evitar
o aparecimento do fogo, todos os danos produzidos por ele serão evitados assim como todos os custos de
combate e dos preparativos para eliminar os incêndios. Porém, sabe-se que é impossível a completa prevenção
dos incêndios florestais.
Os incêndios florestais são razoavelmente homogêneos em temperatura, diferindo em extensão, densidade e
arranjo. Eles podem ser representados por um triângulo eqüilátero, sendo seus lados: a) combustível (galhos
derramados, folhas, árvores, arbustos e outros), b) calor (luz solar, chamas, faíscas) e c) oxigênio (ar
atmosférico). Para eliminar o fogo, basta eliminar um dos lados do triângulo, sendo o mais viável o controle do
material combustível.
O desenvolvimento do fogo nos diferentes extratos de uma floresta – baixo, médio ou superior - nos fornece a
classificação dos incêndios florestais:


Incêndios de superfície. Caracterizado pela queima de material derramado e do sub-bosque.
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Incêndios de copa. Atingem a vegetação mais alta e a copa das árvores. Podem ser em conjunto com
os incêndios de superfície.



Incêndios subterrâneos. Queimam as camadas de húmus e turfa, acumulada na superfície, em muitos
tipos de florestas, sobre o solo mineral.

9.5.2 OBJETIVO
O objetivo do trabalho é de reduzir ao mínimo as causas do fogo que encontram no homem seu principal
agente.
Dentro do escopo do projeto serão tratados os fatores que afetam os incêndios, influenciando seu
aparecimento, facilitando ou dificultando sua intensidade e propagação.

9.5.3 FATORES RELEVANTES
As condições de início e propagação do fogo são controladas pelas condições do tempo. A antecipação do
comportamento do fogo, a tomada de decisão e as ações de combate requerem conhecimentos e informações
básicas de meteorologia.
Existem muitos componentes meteorológicos que influenciam os incêndios florestais. Aqui serão apresentados
resumidamente os principais:

9.5.3.1 Temperatura
A temperatura do material combustível e do ar atmosférico afeta diretamente a probabilidade de ocorrência de
incêndios. Normalmente a temperatura máxima ocorre por volta de 2 a 3 horas após o meio dia, sendo um
horário crítico para o combate, pois o ar dissipa muito lentamente o calor recebido do sol. Após este horário ou
pela manhã a temperatura cai gradativamente e facilita o combate aos incêndios.

9.5.3.2 Precipitação
As chuvas alteram a umidade do material combustível e também a umidade do ar.

9.5.3.3 Umidade Relativa
A interação do teor de umidade relativa com a temperatura do ar determina sua capacidade de secagem, ou
seja, baixa umidade relativa significa maior evaporação, portanto, maior secagem do material combustível. A
umidade relativa do ar é um índice de comportamento do incêndio facilitando ou dificultando sua propagação,
Quadro 9.10 e Quadro 9.11.
QUADRO 9.10 : CORRELAÇÃO ENTRE UMIADE RELATIVA E COMPORTAMENTO DO FOGO
Umidade relativa (%)
Comportamento do fogo
Acima de 60
Não se propaga
50 a 60
Propaga-se lentamente, em material favorável.
40 a 50
O fogo começa a levantar chamas
30 a 40
Ganha altura e pode se propagar rapidamente
25 a 30
Pode não ser combatível
Abaixo de 25
Propaga-se rapidamente, com chamas muito altas
QUADRO 9.11 CORRELAÇÃO ENTRE UMIDADE RELATIVA E INFLAMABILIDADE
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Umidade relativa (%)
Acima de 70
46 a 70
26 a 45
Abaixo de 25

Inflamabilidade
Geralmente sem perigo
Pouco perigo
Perigoso
Extremamente perigoso

9.5.3.4O vento
A Cordilheira do espinhaço tem um dos melhores potenciais eólicos do Brasil devido a sua altitude e
geomorfologia. Desta forma o vento nessa região se torna o principal fator na velocidade de propagação do
fogo, uma vez que afeta a taxa de suprimento de oxigênio para a combustão, transporta o ar aquecido, resseca
os combustíveis por meio do transporte de camadas de ar saturadas e dispersa partículas em ignição. Em
estudos de comportamento de incêndios observa-se que o fogo avança de três a quatro vezes mais rápido
quando segue a mesma direção e sentido do vento que em sentido contrário (Quadro 9.12).
QUADRO 9.12: INFLUÊNCIA DO VENTO NA PROPAGAÇÃO DOS INCÊNDIOS
Velocidade do vento
Fator de propagação
08 a 16
1,0
17 a 24
2,0
25 a 32
2,8
33 a 40
3,2
41 a 48
3,4
Fonte: CB.BM3, 1985.

9.5.3.5Insolação e Irradiação Solar
A exposição do material combustível ao sol acelera seu índice de secagem. A intensidade de irradiação solar é
dependente da posição do sol, inclinação dos raios solares, latitude, nebulosidade e densidade de folhagem.

9.5.3.6Descargas atmosféricas
Os raios são responsáveis por parcela pequena de incêndios florestais, pois ocorrem ao iniciar a estação
chuvosa e, por serem seguidos por chuvas, não queimam grandes áreas.

9.5.3.7 Topografia
Em um terreno inclinado, que é o caso da área de inserção do empreendimento, a velocidade desenvolvida por
um incêndio florestal morro acima é quase diretamente proporcional à inclinação topográfica. A rápida
propagação é explicada pelo fato do calor irradiado secar mais intensamente o combustível localizado na parte
de cima do declive, além da maior proximidade dos materiais combustíveis das chamas do fogo.

9.5.4 METODOLOGIA
A defesa contra qualquer tipo de incêndio florestal se baseia na análise dos registros do fogo e envolve dois
níveis de atividades. A primeira, relacionada ao comportamento do homem, procurando por meio da educação
ambiental, da comunicação, da legislação e ações de fiscalização, impedir que o incêndio ocorra. A segunda,
utilizando técnicas para eliminar um dos lados do triângulo do fogo, sendo o mais viável a redução de material
combustível.
Atendendo a esses dois níveis, foram planejadas as atividades do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios
Florestais.
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9.5.4.1 Diagnóstico básico
O diagnóstico básico envolve o levantamento do risco de incêndios executado a partir de dados secundários
regionais de instituições oficiais e pesquisa, como INPE e IEF.

9.5.4.2 Riscos de Incêndios
Os riscos ou perigos de incêndios poderão ser obtidos de forma mensal por meio de consulta ao Instituto
Estadual de Florestas – IEF.

9.5.4.3Estação Normal do Fogo
É de fundamental importância o conhecimento da causa do fogo para que se possa implementar programas
eficazes de prevenção e combate aos incêndios florestais. As principais causas relacionadas são:


Queimadas agrícolas ou florestais,



Descargas atmosféricas,



Incendiários,



Caçadores, pescadores e turistas,



Outros.

Além disso, a época do ano em que é esperado um grande número de incêndios é definida como sendo a
"Estação Normal do Fogo (ENF)". Compreende o espaço de tempo em que os fatores climáticos, principalmente
a precipitação e umidade relativa, favorecem o aparecimento e propagação do fogo. O registro da ENF é de
grande importância para o planejamento de ações preventivas para controle de focos de incêndios. Para
conhecimento da ENF na PCH Quartel III, será registrada a ocorrência de incêndios a partir da implantação do
empreendimento em questão (Quadro 9.13).

Mês/ Ano
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

QUADRO 9.13: REGISTRO DE OCORRENCIA DE INCÊNDIO
No de focos de incêndio
Área queimada (ha)

De posse dos dados, será determinada a época de maior incidência e maior magnitude dos incêndios e definida
as estratégias para sua prevenção.
No entanto, é necessário um registro individual dos focos de fogo de forma a obter dados quanto à localização
das áreas em que o perigo do fogo é maior, as áreas de ocorrência mais freqüente e as causas do fogo. O
modelo de ficha individual se encontra a seguir:
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Ficha Individual do Fogo
Local
Horas:

Data
Início:
Alarme:

Início do combate
Extinção:

Origem:
Dentro da propriedade:
Vento:
Intensidade: Muito fraco ( )
Fraco
( )
Suave
( )
Moderado
( )
Forte
( )
Causas:
Queimadas
Raios
Incêndiário
Caçadores, pescadores , turistas
Fumantes
Outros
Não identificado
Combate:
Tipo de transporte utilizado:

Sim ( )
Direção

Não ( )
Norte
Sul
Leste
Oeste
Variações
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)

1
1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1

Nenhum
Cavalo
Viatura
Caminhão
Aéreo

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1
1
1
1
1

( )
( )

1
1

( )
( )

1
1

( )
( )
( )
( )
( )
(
)

1
1
1
1
1
1
8

(
(
(
(
(
(

1
1
1
1
1
1

Material utilizado:
Abafador
Chicote

( )
( )

Motosserra
Bomba
costal
Pinga fogo
Machado
Foice

( )
( )

Pessoal utilizado:

Deficiências verificadas:
Vigilância:
Alarme:
Vias de comunicação:
Transporte utilizado:
Material utilizado:
Pessoal utilizado:
Prejuizos:
ärea queimada:
Tipo de vegetação:

Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente

Pá
Pá com
corte
Enxadão
Chibanca

( )
Rastelo
( )
Outros
( )
Próprio
Outros
Próprio/Outros
No. pessoas
(
(
(
(
(
(

ha
Pastagem:
Floresta:
Nativa
Plantada
Estimativa do prejuizo (R$):
Estimativa dos gastos com extinção (R$):
Observações:

)
)
)
)
)
)

Imprópria
Impróprio
Imprópria
Impróprio
Impróprio
Impróprio

)
)
)
)
)
)

9
ha
ha
( )
( )

1
1
10

Fonte: Adaptado de Couto,1992.
Orientação de preenchimento:

1 - Marcar com um X, quando pertinente;

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 247

2 - Muito fraco: as gramíneas altas se inclinam suavemente;
3 - Fraco: sente-se o vento contra o rosto, pequenos galhos se movem;
4 - Suave: ramos maiores são sacudidos, copas das árvores se movem;
5 - Moderado: árvores se inclinam bastante, poeira se levanta nas estradas;
6 - Forte: Árvores são danificadas;
7 - NE (Nordeste), SE (Sudeste),SW (Sudoeste), NO (Noroeste);
8 - Identificar o número de pessoas;
9 - Identificar o tamanho da área,
10 - Valor da área x seu tamanho
Além disso, é de fundamental importância a caracterização da área a ser protegida, para definição de como e
quando as ações deverão ser implementadas. Este levantamento prévio das características consideradas de
interesse é feito em uma planta de caracterização do terreno e deve contemplar as seguintes informações:


Caminhos e vias de acesso,



Instalações industriais, comerciais e residenciais,



Tipo de cobertura vegetal,



Topografia,



Cursos de água e reservatórios,



Aceiros,



Uso do solo dos confrontantes,



Locais de incêndios anteriores.

Essas informações deverão ser completadas com dados climáticos da região, períodos da ENF e histórico da
ocorrência de incêndios anteriores.

9.5.4.4 Comunicação e educação da população
O homem é o maior causador de incêndios florestais no Estado de Minas Gerais (CEMIG,2000). A
conscientização da população dos prejuízos que os incêndios podem causar pode ser obtida por meio de
contatos individualizados ou em grupos, da elaboração e divulgação de material de apoio, da realização de
reuniões, palestras e seminários. Entretanto, o contato com os confrontantes, principalmente aqueles situados
em áreas de risco, é uma medida bastante eficaz.
A comunicação terá como foco principal os proprietários localizados na Área de Entorno, AE, pois se trata de
uma área que guarda estreita relação com o futuro empreendimento.
Portanto, será realizada pelo menos uma visita antes do período crítico, que em Minas Gerais ocorre,
geralmente, entre os meses de junho e setembro.
Contatos com o Instituto Estadual de Florestas e a Polícia Florestal serão viabilizados nesta época.

9.5.4.5 Eliminação do material combustível
A construção de aceiros, que são barreiras à propagação do fogo, é a mais eficiente técnica para eliminação ou
redução do material combustível. Para a PCH Quartel III, os aceiros serão delimitados pelas próprias vias de
circulação interna. Em caso de áreas que apresentam risco e não estão protegidas pelos acessos internos, deve
ser realizado aceiro.
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A largura dos aceiros depende do tipo de vegetação e topografia. Geralmente utilizam-se as informações
descritas no Quadro 9.14.
QUADRO 9.14: DIMENSIONAMENTO DE ACEITO DE PREVENÇÃO
Tipo de Vegetação
Declividade até 30%
Declividade acima de 30%
Campo
4 a 12 m
8 a 12 m
Cerrado
6 a 12 m
10 a 12 m
Fonte: Adaptado de CEMIG,2000.

Eles podem ser construídos, segundo a topografia local, manualmente, com uso foices, enxadas, pás e rastelo.
Cuidados especiais devem ser tomados em locais de elevada declividade para se evitar processos erosivos. Os
aceiros devem acompanhar a curva de nível local.
Para a PCH Quartel III, os aceiros deverão possuir uma largura mínima de 04(quatro) metros para áreas com
declividade acima de 450, equivalente a 100% na linha de maior declive (topografia íngreme), e mínimo de 03
(três) metros para áreas com declividade inferior a 450 (topografia plana a fortemente ondulada). Para o
primeiro caso, topografia íngreme, o aceiro será feito manualmente, por pessoal contratado para este fim ou
pessoal próprio; para o segundo caso, topografia plana a fortemente ondulada (inferior a 450), os aceiros
poderão ser construídos por maquinário específico como motoniveladora e trator de esteira com lâmina frontal
acoplada.
Todo o material, retirado durante o processo de construção dos aceiros, será acomodado ao lado do aceiro ou
transportado para o bota espera de solo decapeado do empreendimento caso se configure como um aumento
do risco de incêndio.
Durante a atividade de manutenção dos aceiros, todo o material cortado deverá ser espalhado dentro da área
objeto de prevenção, numa faixa de pelo menos 05 (cinco) metros, distanciada 05 (cinco) metros da linha
fronteiriça entre o aceiro e a vegetação adjacente. A manutenção consiste na limpeza de toda a área com a
eliminação e retirada de toda a vegetação herbácea/arbustiva encontrada. Deverá ser executada segundo os
mesmos critérios para sua construção, ou seja: para declividade acima de 450, equivalente a 100% na linha de
maior declive, será realizado manualmente, enquanto que, para áreas com declividade inferior ao valor
anteriormente referido, a manutenção deverá ser executada com a utilização de maquinários desde que
levadas em consideração as características e condições edáficas locais.
Será realizada limpeza dos aceiros com periodicidade anual, especialmente antes da ENF.

9.5.4.6 Vigilância e Brigadas de combate a incêndios
A vigilância é muito importante para o sucesso da prevenção dos incêndios florestais. Ela se baseia na detecção
e transmissão das informações.
A localização dos incêndios será por vigilância móvel, constituída por rondas em viaturas não específicas, e
também por forma cooperativa com os confrontantes. A equipe móvel, constituída por duas pessoas
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pertencentes à brigada, estará munida com sistema de comunicação por rádio, conectada a uma estação
central fixa podendo ser a utilizada pela construtora. A população da ADA e AE terá à disposição um número de
telefone fixo para alerta de focos de incêndios.
A criação de uma brigada bem treinada e equipada tem a vantagem de antecipar de forma bastante eficiente o
primeiro combate, na maioria das vezes suficiente para eliminar o incêndio.
O treinamento dos componentes da brigada ocorrerá na unidade mais próxima do Corpo de Bombeiros, que
oferece um curso padrão de 40 horas.
A brigada terá no mínimo 07 (sete) combatentes. Possuirá os seguintes equipamentos e ferramentas:


EPI (Equipamentos de Proteção Individual, capacete, óculos anti-chamas, máscara anti-fumaça,
luvas de couro, perneiras, botinas, traje anti-fogo),



facão



cantil



cinto



caixa de primeiros socorros, feita em material maleável, para ser acoplada ao cinto



binóculo, para o chefe da brigada



rádio de comunicação portátil



corda



lanterna



motosserra



machado



foice



pá



chibanca



enxada



enxadão



abafadores



rastelo



forcado

Além dos equipamentos acima, para o transporte de pessoal, quando necessário, será alocado um veículo já
existente na obra.
Para o armazenamento seguro dessas ferramentas e equipamentos, será construído um depósito de materiais
dentro da área de interesse.

9.5.5 EQUIPE TÉCNICA
O projeto será executado por técnico com formação em comunicação social, contando com o apoio da equipe
de brigada contra incêndios, que será formada por pessoal alocado da obra e treinado.
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9.5.6 CRONOGRAMA
Atividade
Diagnóstico básico
Análise da situação dos aceiros
Limpeza/construção/ ampliação dos aceiros e acessos
Avaliação da situação e possiveis convênios
Contato com confrontantes
Confecção e colocação de placas educativas
Análise/ ampliação sistema de comunicação
Criação da brigada
Primeiro treinamento da brigada
Treinamento permanente
Construção do depósito de ferramentas
Detecção

Período de execução
Informações recolhidas no início da obras civil.
Abril/ maio
Maio/junho
Maio
Junho/Julho
Maio/junho/julho
Maio/junho
Março/abril
Maio/junho
Ao longo do ano
Junho/julho
Durante período crítico

9.5.7 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
O projeto será implantado pelo empreendedor.

Plano de Controle Ambiental (PCA) da PCH Quartel III, Pág. 251

10

PLANO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO E USO DO
ENTORNO DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL

10.1 INTRODUÇÃO
O presente Plano atende as proposições contidas nas Resoluções CONAMA 302 e 303, ambas de 20 de março
de 2002, as quais dispõem sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente e
reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno, bem como do Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno de Reservatórios Artificiais a ser formado pela PCH Quartel III.
Foi considerado também o Decreto Federal Nº 89.336, de 31/01/1984, que define as áreas de Reservas
Ecológicas e aquelas ocupadas pelas tipologias vegetais do domínio da Mata Atlântica, que têm o corte, a
exploração e a supressão proibidas, conforme dispõe o Decreto Federal Nº 750, de 10/02/93, a Resolução Nº
10, de 01/10/93, do CONAMA, que regulamenta este decreto, o Código Florestal, Lei Nº 4.771, de 15/09/1965 e
alterações decorrentes da Lei Nº 7.803, de 18/07/1989.
Foram observadas ainda as diretrizes da Lei Estadual nº 13.199 de janeiro de 1999, que define os Planos
Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – PDRH, como o primeiro instrumento de gestão das
águas de uma bacia, uma vez que eles devem fornecer orientações para a implementação dos demais
instrumentos de gestão, a Lei Floresta de Minas Gerais nº 14.309 de 19 de março de 2002, que dispõe sobre as
políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado, além da Portaria do IEF nº 054 de 14 de abril de
2004, que dispõe sobre a interferência em áreas consideradas de Preservação Permanente e dá outras
providências e da Deliberação Normativa COPAM nº 74 de 09 de setembro de 2004 que classifica o porte e o
potencial poluidor de empreendimentos.
Considera também os termos da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais nº 14.34 de 03 de junho de 2004,
em relação a definições dos limites da APP.
O Plano ainda teve como balizador fundamental a solicitação da ANEEL em relação a elaboração de Plano de
Gestão Sócio Patrimonial dos Reservatórios de Usinas Hidrelétricas.
Cabe destacar que a definição plena e a operacionalização do Plano em questão se fazem principalmente após
o enchimento do reservatório, devido ao caráter dinâmico pelo qual se dão as transformações entre a fase de
instalação e operação dos empreendimentos hidrelétricos.
Portanto, o presente documento contempla a otimização das condições de geração de energia; a maximização
da vida útil do reservatório por meio de ações de cunho preservacionista e conservacionista de suas margens e
da qualidade da água; a proibição de usos inadequados aos propósitos de manutenção da vida útil do
reservatório, tais como ocupações clandestinas das áreas de propriedades da concessionária ou de servidão no
reservatório e ainda o fomento à compensação social em função da instalação e operação do empreendimento.
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10.2 JUSTIFICATIVA
O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial, ora apresentado, estabelece as
diretrizes e regulamentações dos múltiplos usos do reservatório e ações que buscam disciplinar a conservação,
recuperação, uso e ocupação do entorno do reservatório artificialmente formado pela PCH Quartel III.
Além disto, alguns projetos componentes do PCA, interagem em suas ações com este Plano, quais sejam:

Programa de Educação Ambiental, Projeto de Comunicação Social, Projeto de Revegetação do Entorno do
Reservatório, Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, Projeto de Segurança e Alerta, dentre outros.
Cabe ressaltar que para a implementação deste Plano são necessárias algumas atividades prévias, dentre as
quais se destacam:


definição da estrutura fundiária final da área do entorno do reservatório, definindo, portanto, os
proprietários e tamanho das propriedades remanescentes, para que se possa, de uma forma objetiva,
canalizar as ações e os esforços para esta parcela do público alvo;



reunião com proprietários rurais da ADA para levantamento dos interesses existentes e discussão do
plano.

10.3 OBJETIVOS
O presente Plano tem por objetivo indicar os principais tipos de usos que poderão ser desenvolvidos no futuro
lago e seu entorno, possibilitando a integração do público usuário com o novo cenário, além de definir
restrições ao uso relativas a matéria segurança estabelecendo, desta forma, zonas limites para utilização,
implantação e expansão de benfeitorias que tenham influência direta com o espelho d'água. Ressalta-se que o
zoneamento do entorno do reservatório levou em conta as características locais e principalmente a área do
reservatório, com cerca de 0,33 km2.
Além disto, busca-se organizar um aparato de diretrizes e proposições que possibilitem de forma gradual o
disciplinamento da conservação, recuperação, uso e ocupação do entorno do reservatório.
Assim, objetiva-se em caráter mais específico:


promover a integração da comunidade com o novo ambiente a ser formado;



estabelecer diretrizes referentes ao zoneamento proposto bem como os critérios para o
disciplinamento;



promover, orientar e disciplinar os usos e ocupação do entorno do futuro reservatório;



estabelecer limites além da cota de inundação para a localização de moradias e benfeitorias
construídas após a formação do reservatório;



possibilitar a implantação dos projetos, componentes do PCA da PCH Quartel III com interface aos
objetivos deste plano;



definir a estratégia a ser utilizada para operacionalização e aplicação das intervenções sob
responsabilidade do empreendedor, quando cabíveis, e ainda os preceitos restritivos de uso e
ocupação do solo a serem observados;



otimizar as condições de geração de energia;
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maximizar a vida útil do reservatório por meio de ações de cunho preservacionista e conservacionista
de suas margens e da qualidade da água;



proibir a ocupação clandestina das áreas de propriedade da concessionária ou de servidão no
reservatório;



fomentar a compensação social em função da instalação e operação do empreendimento;



melhoria da qualidade de vida da população local.

10.4 ESCOPO DO PLANO
Para que os objetivos propostos sejam alcançados, a realização de programas destinados à utilização
sustentável dos recursos naturais passa, necessariamente, pelo conhecimento aprofundado da realidade local e
pelo entendimento das relações de uso por parte da comunidade. Essa é a premissa que deverá referenciar a
concepção de um Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatórios Artificiais, levando em
consideração a proteção do reservatório em si, sua situação ambiental e as necessidades da dinâmica
socioeconômica da região.
A referência básica para a elaboração do presente Plano são os parâmetros estabelecidos nas Resoluções
CONAMA nº 302 e 303. Dessa forma, deverão ser tomados como base o diagnóstico apresentado no EIA e os
levantamentos específicos das propriedades rurais situadas no entorno do reservatório. A partir disso, será
estabelecido um diagnóstico abordando as características de uso e ocupação do solo e a dinâmica
socioeconômica da área do entorno. Para o desenvolvimento do Plano serão seguidas as seguintes etapas.

10.4.1 DIAGNÓSTICO
O diagnóstico corresponde a etapa de sistematização dos dados levantados, atualização, reconhecimento de
informações disponíveis e levantamento da realidade local, bem como a análise, cruzamento e interpretação
destas informações.
O diagnóstico da área de entorno da PCH Quartel III será realizado por uma equipe multidisciplinar a partir dos
dados obtidos por ocasião do EIA, dos estudos e atualizações realizados na etapa de formulação do PCA,
apresentados através da análise cartográfica. Em seqüência serão apresentadas considerações sobre os
aspectos físico, biótico e socioeconômico, obtendo como resultado uma caracterização de toda a área de
entorno do futuro reservatório quanto à sua aptidão e uso atual.

10.4.2 ZONEAMENTO DO CORPO D’ÁGUA
O zoneamento do corpo d’água propõe conciliar os possíveis interesses sociais e econômicos de uso do futuro
reservatório, tais como a geração de energia e outras atividades de lazer e econômicas nas propriedades de
entorno.
Foram definidas as seguintes zonas:
a)

Zona de uso restrito
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Refere-se as áreas que por segurança não podem ser utilizadas para outros fins que não sejam a operação,
manutenção e execução de projetos ambientais relacionados ao empreendimento. São estipuladas a partir dos
pontos que ofereçam riscos aos usuários, considerando-se os aspectos operacionais do empreendimento.
b)

Zona de uso múltiplo

Refere-se as áreas que podem ser utilizadas para a realização dos diferentes usos possíveis: abastecimento,
pesca, navegação, recreação e lazer.

10.4.3 DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO DE USOS DAS ZONAS
10.4.3.1 Zona de Uso Restrito
A zona de uso restrito do reservatório corresponde a:


Limite de 200 metros dentro do reservatório, a montante da barragem;



Todo o trecho de vazão reduzida;



Limite de 50 metros a jusante da casa de força, dentro da calha do rio;



Áreas do lago destinadas à proteção da ictiofauna.

As áreas de proteção a ictiofauna são aquelas localizadas nos braços rasos do reservatório e que possuam
alguma vegetação arbórea/arbustiva. Esta vegetação não será objeto de desmate. A manutenção da vegetação
nestes locais representará um aumento na disponibilidade de hábitats para a comunidade de peixes, podendo
ser utilizada como locais de desova por algumas espécies. A manutenção de vegetação submersa também
dificulta a utilização de instrumentos de pesca como redes de emalhar e tarrafas, contribuindo para a
manutenção da ictiofauna nestes locais.

10.4.3.2 Zona de Uso Múltiplo
A zona de uso múltiplo corresponde a toda extensão do futuro reservatório da PCH Quartel III, à exceção das
áreas indicadas como zona de uso restrito.
Os usos disciplinados nesta zona listam-se abaixo:


abastecimento;



pesca;



navegação;



recreação e lazer;

10.4.3.2.1 ABASTECIMENTO
USOS PERMITIDOS


dessedentação animal;



abastecimento doméstico;



irrigação de culturas.

USOS PROIBIDOS


captar uma vazão superior aos limites estabelecidos pelas normas e legislação vigente, colocando em
risco a reserva hídrica da PCH Quartel III;
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degradar a Área de Preservação Permanente, APP.

10.4.3.2.2 PESCA
USOS PERMITIDOS


Em toda a extensão do reservatório, excetuando as zonas de segurança e de uso restrito;



Respeitar a conservação da APP;



Uso de equipamentos tradicionais permitidos por Lei (varas, anzóis e molinetes).

USOS PROIBIDOS


Pesca em períodos de reprodução, desova ou defeso;



Espécies que devam ser preservadas, com tamanhos inferiores aos permitidos;.



Uso de aparelhos e métodos tais como explosivos, substâncias tóxicas, apetrechos, técnicas e métodos
não permitidos por lei, em locais interditados, redes de arrasto, redes de espera, tarrafas, fisga,
garatéia, espinhel, rede eletrônica e pesca subaquática, exceto quando autorizado.

10.4.3.2.3 NAVEGAÇÃO
USOS PERMITIDOS


Em toda a extensão do reservatório, excetuando as zonas de segurança e de uso restrito;



Embarcações de pequeno porte (a remo) sem motor, exceto embarcações utilizada na execução dos
projetos ambientais do empreendimento, manutenção da usina ou situações de emergência;



Respeitando a conservação da APP.

USOS PROIBIDOS


Embarcações de qualquer natureza com motor;

10.4.3.2.4 RECREAÇÃO E LAZER
A recreação e o lazer serão permitidas em toda a extensão do reservatório, excetuando as zonas de segurança
e de uso restrito, desde que o usuário tenha autorização do proprietário do imóvel para acesso ao reservatório
e não degrade a APP.

10.4.4 ZONEAMENTO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO
Para o desenvolvimento das atividades necessárias ao atendimento dos objetivos a que este Plano se propõe,
foram definidas 4 zonas de manejo fundamentadas na avaliação das potencialidades e restrições específicas de
uso do entorno do reservatório em função dos diversos prognósticos temáticos constantes dos estudos
ambientais. São elas:


Zona de Preservação Permanente;



Zona de Recuperação;



Zona Administrativa e de Segurança;



Zona de Flutuação.
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10.4.5 DESCRIÇÃO E DEFINIÇÃO DE USOS DAS ZONAS
10.4.5.1 Zona de preservação permanente
É considerada zona de preservação permanente aquelas áreas onde se buscará a menor ou mínima intervenção
humana, de tal forma a limitar, ao máximo, ações que potencialmente possam resultar em danos ambientais
locais, independentemente das características de magnitude e temporalidade destes possíveis danos. São os
remanescentes florestais ou corredores ecológicos de alto valor ambiental, pelo seu estado de conservação
e/ou por formar abrigo ou corredores de fauna, situados na área de estudo.
Portanto, o objetivo geral desta zona é a preservação do ecossistema local, permitindo as atividades de
pesquisa científica e educação ambiental orientada.
São consideradas áreas de preservação:


a faixa de 30,00 m no entorno do reservatório, considerando-se a linha d'água do lago formado, de
acordo com o Estudo de Impacto Ambiental. Cabe ressaltar, que as ações de incentivo à recuperação
da vegetação ciliar (Projeto de Revegetação do Entorno do Reservatório) serão executadas nesta faixa
de propriedade do empreendedor;



as áreas definidas para proteção da ictiofauna;



os mananciais e nascentes mais próximos ao empreendimento, que não apresentem estados de
degradação ambiental;



as áreas de preservação permanente instituídas pela Resolução CONAMA 303 de 20 de março de
2002.

A Área de Preservação Permanente no entorno do futuro reservatório também será também o limite
considerado para a construção de novas benfeitorias, ou seja, as novas construções somente poderão ser
executadas fora dos limites da APP. Neste sentido a APP funcionará como uma zona tampão considerada
também como uma faixa de bordadura impedindo o avanço imobiliário reduzindo dessa forma a pressão
antrópica sobre o futuro reservatório.
A princípio se definiu como área de preservação permanente a ser estabelecida em propriedades rurais
particulares os limites de 30 metros de largura em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em
projeção horizontal. Esta redução buscou mitigar maior impacto socioeconômico nas propriedades rurais da
ADA, permitindo a continuidade das atividades nas mesmas condições de ocupação e renda. Esta área será
adquirida pelo empreendedor, junto aos proprietários rurais, quando da negociação de terras.

10.4.5.1.1 USOS PERMITIDOS


Pesquisas de cunho científico;



Atividades de educação ambiental orientada.

10.4.5.1.2 USOS PROIBIDOS


Exploração de recursos minerais, que possa impactar os ecossistemas presentes nesta zona;



loteamentos para fins urbanos, industriais ou para implantação de condomínios, ainda que em
conformidade com o módulo rural;
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ampliação de áreas construídas em terrenos já existentes até esta data;



atividade industrial de qualquer natureza;



exploração florestal, coleta de plantas e captura de animais silvestres, extração de lenha;



agricultura, pecuária e silvicultura de ordem comercial ou de subsistência;



implantação de infraestrutura turística, de lazer ou de exploração econômica;



introdução de efluentes líquidos e de resíduos sólidos de quaisquer natureza, fora dos padrões de
lançamento de efluentes definidos pelo órgão ambiental competente;



construção de edificações ou quaisquer estruturas que provoquem alterações nos ecossistemas.

10.4.5.2 Zona de Recuperação
Esta zona abrange as áreas antropizadas que possuam interesse em sua recuperação e preservação em função
da proximidade com as áreas da zona de preservação, bem como potencialmente causar ou sofrer impactos
indiretos gerados pelo empreendimento, caso não recebam nenhuma intervenção para sua recuperação.
As áreas de preservação permanente formadas em virtude da formação do reservatório, inicialmente farão
parte desta zona, pelo fato de que essas áreas poderão ser constituídas por pastagens ou áreas de cultivo
agrícola. Trata-se, portanto, de uma zona transitória cujas áreas, uma vez recuperadas, serão incluídas na zona
de preservação permanente.

10.4.5.2.1 USOS PERMITIDOS


Proteção da flora, fauna e recursos hídricos por meio de cercamento;



Preservação ambiental após tratamento e recuperação das áreas.

10.4.5.2.2 USOS PROIBIDOS


Utilização das áreas para criação de animais domésticos de qualquer gênero ou espécie;



Execução de prática de queimadas controladas ou não;



Construção de benfeitorias ou semelhantes;



Supressão total ou parcial da vegetação em regeneração.

10.4.5.3 Zona administrativa e de segurança


Esta zona tem como objetivo delimitar os espaços de localização das atividades de produção de
energia da PCH Quartel I, incluindo as áreas da barragem, trecho de vazão reduzida, casa de força,
subestação, unidades de apoio operacional e administrativo e acessos específicos.

10.4.5.3.1 USOS PERMITIDO


Somente para os usos necessários à instalação e funcionamento da PCH Quartel III.

10.4.5.3.2 USOS PROIBIDOS


utilização das estruturas para fins que não o de geração de energia ou que não estejam associadas
ao empreendimento e suas ações ambientais.
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10.4.5.4 Zona de flutuação
É o limite geográfico no entorno do reservatório, onde deverá ser estabelecida uma orientação para o uso e
ocupação do solo. Esta zona poderá ser designada para uso agrosilvopastoril, construções de benfeitorias,
recreação e lazer. Esta zona terá duas áreas que são classificadas em:


zona de uso extensivo: engloba as áreas agrosilvopastoris e as áreas de dessedentação animal;



zona de uso intensivo: engloba as áreas de infraestruturas e construções de benfeitorias.

10.4.5.4.1 USOS PERMITIDOS


implantação de sistemas agrosilvopastoris utilizando-se reflorestamentos heterogêneos;



implantação de técnicas de forrageamento conservacionistas tais como o forrageamento de capim
elefante e plantio em curvas de nível;



adoção de práticas de conservação do solo tais como plantio em curvas de nível, plantio direto e etc.;



adoção de práticas de rotação de culturas, plantio em consórcio e manejo integrado de pragas;



plantio de espécies arbóreas visando a recuperação e conservação dos solos;



adotar medidas visando a prevenção de focos erosivos;



construção de benfeitorias e infraestrutura em geral, adotando sistemas de tratamento de efluentes e
resíduos;

10.4.5.4.2 USOS PROIBIDOS


Implantação de granjas de grande porte, principalmente de suínos;



lançamento de poluentes fora dos parâmetros definidos pelo órgão ambiental;



atividades industriais quaisquer;



supressão da vegetação nativa em regeneração;



uso de agrotóxicos e fertilizantes sem levar em conta o manejo integrado de pragas e doenças;



pastoreio excessivo de animais de grande e médio porte, capaz de acelerar os processos erosivos;



plantio paralelo à linha do declive;



parcelamento do solo rural em módulos inferiores a 20 ha (vinte hectares).

10.5 PÚBLICO ALVO
Como público alvo deste Plano estão os proprietários cujas propriedades são lindeiras ao reservatório e
propriedades do entorno cuja superfície de domínio possa ter participação relevante para o reservatório,
devido a geomorfologia da bacia de contribuição direta. Além destes, considera-se também a população da área
de influência do empreendimento.

10.6 RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO
A responsabilidade pela implantação deste Plano é do empreendedor.
Ressalta-se que para algumas atividades serão necessárias participações de terceiros, principalmente o poder
público representado pelas Prefeituras Municipais de Conceição do Mato Dentro, Santana de Pirapama e
Gouveia, como também a participação de entidades representativas das comunidades, além de órgãos
governamentais de esfera superior.
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Portanto, possíveis atrasos, em decorrência de trâmites burocráticos, deverão ser esperados quando da
implementação do Plano em questão. Não obstante, o empreendedor reconhece como de sua responsabilidade
o encaminhamento, a promoção e a execução de algumas atividades pertinentes necessárias à implementação
deste plano.

10.7 GESTÕES INSTITUCIONAIS
Poderão ser realizadas gestões institucionais com órgãos estatais e municipais, além de organizações não
governamentais representativas da população tais como:


Proprietários rurais remanescentes;



Instituto Estadual de Florestas - IEF/MG;



Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM



Organizações representativas da população.

10.8 CRONOGRAMA
A execução do presente plano terá início após o início efetivo da construção da PCH, podendo estender as
atividades, caso necessário, até o primeiro ano após entrada em operação.

Atividades

1

2

3

4

5

6

Construção
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Operação
18 19 20

21

22

Diagnóstico
Elaboração do
zoneamento
Reunião com
os públicos
alvo
Consolidação
do Plano
Consulta
pública
Plano
aprovado
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11

CUSTOS

Os custos orçados abaixo levam em consideração apenas a fase de implantação do empreendimento.
Programa
Programa de Controle de
Qualidade da Obra
Programa de Recuperação e
Conservação dos Solos

Projeto
Projeto de Infraestrutura de Saneamento do Canteiro de Obras
Projeto de Infraestrutura Viária
Projeto de Remoção e Estocagem do Solo de Decapeamento
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
Projeto de Coleta de Germoplasma e Resgate de Flora
Projeto de Formação de um Viveiro Florestal
Programa Florestal
Projeto de Limpeza das Áreas Afetadas pela Obra
Projeto de Revegetação do Entorno do Reservatório
Projeto de Combate e Prevenção a Incêndios Florestais
Projeto de Resgate de Fauna
Projeto de Monitoramento de Lontra longicaudis
Programa de Conservação da
Fauna Terrestre
Projeto de Monitoramento da Avifauna
Projeto de Monitoramento da Herpetofauna
Programa da Qualidade das
Projeto de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água
Águas
Projeto de Monitoramento e Controle de Macrófitas
Projeto de Monitoramento da Ictiofauna Pré-Barramento
Programa de Conservação da
Projeto de Monitoramento da Ictiofauna Pós enchimento
Ictiofauna
Projeto de Resgate da Ictiofauna Durante o Desvio do Rio e
Enchimento do Reservatório
Projeto de Saúde
Projeto de Monitoramento Socioeconômico
Projeto de Negociação de Terras e Benfeitorias
Programa de Socioeconomia
Projeto de Aproveitamento da Mão-de-Obra Local
Projeto de Prospecção Arqueológica
Projeto de Educação Patrimonial
Projeto de Comunicação Social
Programa de Comunicação
Projeto de Educação Ambiental
Projeto de Segurança e Alerta
Projeto de Monitoramento de Vazões Afluentes e Defluentes ao
Reservatório
Programa de Monitoramento
Hidrométrico
Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico
Projeto de Desassoreamento Mecânico do Reservatório
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial
* projetos com custos integrados ao valor de implantação da obra civil

Orçamento (R$)
*
*
*
*

67.500,00
**
70.000,00
95.000,00
45.000,00
105.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
99.000,00
***
70.000,00
105.000,00
50.000,00
135.000,00
90.000,00
HT
*
150.000,00
****
105.000,00
65.000,00
75.000,00
*
HT
HT
60.000,00

** projeto com custo integrado ao de revegetação do entorno do reservatório
*** projeto com custo integrado ao de monitoramento da qualidade da água
**** projeto com custo integrado ao de prospecção arqueológica
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PARTE II - DESENHOS
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Cerca

120X150

Banheiro

120X150

Circulação
Escritório

120X150

PARTE III - CRONOGRAMA
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Id
1

Nome da tarefa
MARCOS DE IMPLANTAÇÃO

2

IMPLANTAÇÃO

3

DESVIO DO RIO

4

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

5

OPERAÇÃO

6
7
8

4

5

6

Ano 1
7

8

9

10

Programa de Comunicação Social
Projeto de Comunicação Social
Campanha 1 (pré implantação)
Campanha 2 (pré desmate)

11

Campanha 3 (pré enchimento)

12

Campanha 4 (operação)

13

Informativos

22

Anúncios de Rádio
Projeto de Educação Ambiental

29

Diagnóstico

30

Palestras

33

PEA população AI

42

Apostila

43

Visitas orientadas
Projeto de Segurança e Alerta

48

Sinalização acessos

49

Procedimentos detonação

50

Reunião com proprietários

51

Folheto

52

Divulgação detonação

53

3

PROGRAMAS AMBIENTAIS

9

47

2

Enchimento do reservatório

54

Reunião com população da ADAE

55

Folheto - enchimento

56

Sinalização acessos - faixas

Projeto: CRONOGRAMA QUARTE
Data: Ter 23/3/10

11

12

22/11

10

28

1

Tarefa

Etapa

Tarefas externas

Divisão

Resumo

Etapa externa

Andamento

Resumo do projeto

Prazo final

Página 1

1

2

3

4

5

6

Ano 2
7

Id
57

Nome da tarefa
1

Operação

58

Sinalização reservatório

59

Folheto - regra operativa

60
61

63

Projeto de Monitoramento Socioeconômico

64

Atualização Socioeconomica

65

Monitoramento área urbana

74

Ano 1
7

8

9

10

Aquisição/Arrendamento de terras

77

Projeto de prospecção arqueológica

78

Formalização processo IPHAM

79

Autorização para prospecção

80

Sub Projeto de Educação Patrimonial

81

Cartilha para população AI e ADAE

82

Elaboração e afixação de cartazes

16/2
19/5

Palestra população AI e ADAE

84

Programa de Conservação da Fauna Terrestre

85

Projeto de monitoramento de Lontra

86

Campanhas LI

91

Campanhas LO

96

6

Monitoramento área rural

76

83

5

Projeto de Negociação de Terras e Benfeitorias

Projeto de Aproveitamento da mão de obra
local
Contração/Dispensa de mão de obra
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